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رئيس الوزراء: نثق بنجاح مشاورات الرياض وتقديم حزمة دعم عاجلة لالقتصاد اليمني
املجلس السيايس للحوثيني يصدر بيانا هاما بخصوص السالم 

 الداخلية توجه مدراء األمن والرشطة بإعداد اخلطة األمنية لشهر رمضان

صحفي مشارك يف مشاورات الرياض يعلن انسحابه

األمم املتحدة وأمريكا تضغطان من أجل هدنة أوسع نطاقا يف اليمن

قوة عسكرية تعتقل مدير قسم رشطة املعال بعدن

نزول ميداين ملراقبة وضبط أسعار السلع نزول ميداين ملراقبة وضبط أسعار السلع 
الغذائية يف أبني قبيل شهر رمضانالغذائية يف أبني قبيل شهر رمضان

أرس شهداء املقاومة يف ردفان أرس شهداء املقاومة يف ردفان 
ينفذون وقفة احتجاجية ينفذون وقفة احتجاجية 

للمطالبة بحقوقهمللمطالبة بحقوقهم

عقب ساعات عىل إعالن التحالف وقف عملياته العسكرية.. احلوثيون يشنون هجوما كبريا عىل مأرب

تقرير يتابع انطالق املشاورات اليمنية يف الرياض ملناقشة 6 محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.. 

كيف ستميض املشاورات اليمنية بالرياض يف ظل غياب احلوثيني؟ 

يف حماكمة صورية.. عيل نارص ورفاقه بني اإلعدام والسجنيف حماكمة صورية.. عيل نارص ورفاقه بني اإلعدام والسجن

 بعد  بعد 3636 عاما يكشف  عيل نارص كيف كان سري حماكمته ورفاقه يف حمكمة أطلق عليها املواطنون  اسم »مسلسل الربيء«؟ عاما يكشف  عيل نارص كيف كان سري حماكمته ورفاقه يف حمكمة أطلق عليها املواطنون  اسم »مسلسل الربيء«؟
 اخليانة واإلرهاب والتخريب والتخطيط بقتل أعضاء املكتب السيايس.. كانت أبرز التهم املوجهة لنارص ورفاقه  اخليانة واإلرهاب والتخريب والتخطيط بقتل أعضاء املكتب السيايس.. كانت أبرز التهم املوجهة لنارص ورفاقه 

قضت املحكمة بإدانة قضت املحكمة بإدانة 102102 من املتهمني  بأحكام بني اإلعدام والسجن.. وهكذا كان رد حمامي الدفاع من املتهمني  بأحكام بني اإلعدام والسجن.. وهكذا كان رد حمامي الدفاع
»االعرتافات انتزعت منا بالقوة خالل التحقيقات«.. هذا ما قاله املتهمون»االعرتافات انتزعت منا بالقوة خالل التحقيقات«.. هذا ما قاله املتهمون

ياسني سعيد نعامن: ياسني سعيد نعامن: لسان حال اليمنيني لسان حال اليمنيني 
عن مشاورات الرياض: إيش بايعملوا ؟!عن مشاورات الرياض: إيش بايعملوا ؟!

مشاورات الرياض.. الشعب يف االنتظارمشاورات الرياض.. الشعب يف االنتظار

التحالف: إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطالق املشاورات إلنجاحها التحالف: إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطالق املشاورات إلنجاحها 
أمني عام جملس التعاون: احلل يف اليمن لن يكون إال سلميا وسياسيا أمني عام جملس التعاون: احلل يف اليمن لن يكون إال سلميا وسياسيا 

املبعوث األممي: املشاورات اليمنية خطوة هامة صوب إهناء احلرب املبعوث األممي: املشاورات اليمنية خطوة هامة صوب إهناء احلرب 

املبعوث األمريكي: اهلدنة خطوة إجيابية وهذه املعاناة تستوجب وقف احلرب املبعوث األمريكي: اهلدنة خطوة إجيابية وهذه املعاناة تستوجب وقف احلرب 
غالب: غالب: 33 سيناريوهات بعد مشاورات الرياض.. وهذه هي  سيناريوهات بعد مشاورات الرياض.. وهذه هي 

اليوسفي: مشاورات الرياض مجعت أطرافا متنافرة منذ سننياليوسفي: مشاورات الرياض مجعت أطرافا متنافرة منذ سنني

)عدن الغد( تنفرد بنشر مذكرات )ذاكرة وطن جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية )1967 - 1990( للرئيس علي ناصر محمد :  احللقة )209(
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ماجد علي الكحلي

أعلن صحفي انسحابه من المشاورات 
اليمنيــة التي بدأت أمس فــي العاصمة 

السعودية الرياض.
وقال الكاتب الصحفي صالح السقلدي 
في تصريح له: “أعلن للجميع انســحابي 
التــام مــن هــذه “المهزلة”، والســعي 

للعــودة إلــى عــدن أول مــا تتيســر لي 
امكانياتي لوســيلة مواصــالت وطبيعة 
وضعي أمام السلطات البلد الذي أنا فيه 

اآلن )السعودية(”.
وأضاف الســقلدي: “ما لمســناه اليوم 
)أمس( مــن نقاشــات أمميــة وخليجية 
ويمنية بمؤتمر حوار الرياض يشــير إلى 
أن القضية الجنوبية مغيبة تماما بأجندة 
المشــاورات، التي قيل لنا إنها ســتكون 
موجــودة فيــه، وأن بوســعنا التأكد من 

ذلك حــال وصولنا الى الريــاض، وعليه 
وانسجاما مع شروط حضوري بأن تكون 
القضية الجنوبية حاضرة كنقطة رئيسية 
بالمشاورات وهو ما لم يحدث ولم نجده 
بأجندة المشــاورات التــي وضعها راعي 

المشاورات مجلس التعاون الخليجي”.
وقــال الصحفــي صالح الســقلدي إن 
“ثمة شكوك حول صحة ذلك الوعد ظلت 
تراودنــي إال أنني كنــت بحاجة للذهاب 

إلى الرياض لقطع الشك باليقين”.

أشــار باحث ومستشــار في الشــؤون 
األمنيــة الســعودية إلــى أن الحوثييــن 
ليسوا طرفًا في الحوار، وأن الهدنة التي 
اعلنها التحالــف بوقف ضرباتــه الجوية 

تخدم الحوثيين.
وقال المستشار الدكتور محمد الهدالء 
إنــه “لــم يتم االســتفادة مــن الدروس 
السابقة ولهدنات التي قدمت للحوثيين 
مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه الهدنة تجعل 

الحوثي يعيد ترتيب أوراقه”.
وأكد الهدالء أن هذه الهدنة ستخدم 
الحوثــي وتجعلــه يُعيد ترتيــب أوراقه، 

والتقاط أنفاســه، وتهريــب المزيد من 
أســلحة إيران لــه، ثم يخرقهــا كالعادة 

وقبل نهاية رمضان.
أن  الهــدالء  المستشــار  وأوضــح 
الحوثيون ليســوا طرفًا في المشــاورات 
التي دعا لها مجلــس التعاون الخليجي، 
حيــث قــال: “الحوثيــون ليســوا طرفــًا 

بالمشاورات لنعول على نجاحها”.

علــق ســفير اليمن في لندن ياســين 
ســعيد نعمان على المشــاورات اليمنية 
والتــي تنعقد فــي العاصمة الســعودية 

الرياض.
علــى  صفحتــه  فــي  نعمــان  وقــال 
فيســبوك: إيش با يعملوا ؟!.. لسان حال 

الكثير مــن المراقبيــن واليمنيين، على 
الســواء، حينما يجري الحديث عن اللقاء 

التشاوري لليمنيين في الرياض.
وتابع: ســؤال له داللتــه، وله إجابات 
مختلفــة .. لكــن حينما ندقــق في األمر 
ومن واقع ما ســمعناه مــن كلمات حتى 
اآلن نجــد أن مجلــس التعــاون أراد أن 
أن  مفادهــا  لليمنييــن  رســالة  يوجــه 
المجلس يتســع لليمنييــن بدون حروب 

..ألن الحوثيين قرروا اســتبدال االرتباط 
الجيوسياســي لليمن برابط أيديولوجي 
طائفي فقد رفضوا حضور اللقاء ، وقرروا 

الحرب.
وأضاف: في ضوء ذلك يتحدد الجواب 
على هذا السؤال بالتركيز على مسؤولية 
الحضور بكافــة أطيافهم فــي التصدي 
لهذا المســار الخطير الذي يصر الحوثي 

على بقاء البالد حبيسًا له.

وجهت قيادة وزارة الداخلية مدراء 
عموم الشرطة بالمحافظات المحررة 
بســرعة رفع وتنفيــذ الخطة األمنية 
لشهر رمضان المبارك، وآليات تعزيز 
الوضع األمني في العاصمة المؤقتة 

عدن و المحافظات المحررة.
وشدد وكيل وزارة الداخلية لقطاع 

األمن والشــرطة اللواء الركن محمد 
مســاعد قاســم األمير على ســرعة 
رفــع وتنفيــذ الخطة األمنية لشــهر 
رمضان فــي العاصمة المؤقتة عدن 
بأن  المحــررة.. منوها  والمحافظات 
يبــدأ تنفيذ الخطة أول أيام الشــهر 

الفضيل.
وأوضح األميــر أن الخطة األمنية 
تســتهدف تعزيز الســيطرة األمنية 
وتأميــن  المحــررة،  بالمحافظــات 

والطرقات وتنظيم حركة  األســواق 
الســير، والحــد مــن االختناقات في 
الشوارع الرئيسة، وتعزيز المنظومة 
األمنية، وحمايــة الممتلكات العامة 

والخاصة بالمدن الرئيسية.
ووجــه كافــة الوحــدات األمنيــة 
برفع التقارير بشكل يومي والتحلي 
باليقظــة ورفع الجاهزيــة والتعامل 
بحــزم مــع أي أعمال تُخــل باألمن 

والسكينة العامة.

صحفي مشارك في مشاورات الرياض يعلن انسحابه

بن دغر: إذا لم تنجح مشاورات الرياض في تحقيق السالم ستنجح في توحيد الصفوف

مستشار سعودي: الهدنة التي أعلنها التحالف تخدم الحوثيين

ياسين سعيد نعمان: لسان حال اليمنيين عن مشاورات الرياض: أيش با يعملوا؟!

وزارة الداخلية توجه مدراء األمن والشرطة بإعداد الخطة األمنية لشهر رمضان

أكــد قيادي فــي حزب اإلصــالح وعضو في 
مجلس الشــورى، أن مشــاورات الرياض التي 
انطلقــت أمس األربعاء فرصــة لتوحيد الصف 

الجمهوري وإنقاذ اليمن .
وقال صالح باتيس: “المشــاورات اليمنية بالرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ومن خالل الحضور مع اختالف توجهاتهم فرصة لتوحيد الصف الجمهوري وإنقاذ 

اليمن والخليج من خطر المشروع اإليراني”.
كما أكد باتيس أن هذه المشاورات “فرصة لنا للتقدم خطوة على طريق انضمام اليمن 

لمجلس التعاون ورفع معاناة شعبنا في الداخل والمغتربين في الخارج”.

)عدن الغد( خا�س:

مقتل مواطن وإصابة آخر خالل عمليات مداهمة بالعريش

قيادي إصالحي: مشاورات الرياض فرصة 
لتوحيد الصف الجمهوري وإنقاذ اليمن

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س: 

)عدن الغد( خا�س:

 )عدن الغد( خا�س :

�شيئون )عدن الغد( خا�س:

 أصدر ما يســمى المجلس السياسي التابع 
للحوثييــن فــي صنعــاء، بيانا أعــرب فيه عن 
خيبة أمله لما وصفه بعدم التعاطي االيجابي 
مع المبادرة التي قدمها الحوثيون للسالم في 

اليمن.
وقال المجلس إنه قدم “مبادرة ذهبية وكان يجب أن يتم التقاطها”.

وأضاف: نعبر عن األسف الشديد لعدم استجابة التحالف الواضحة والصريحة لمبادرتنا..
وأردف مجلس الحوثيين: ال ســالم دون رفع الحصار عن كاهل الشــعب اليمني واحترام 

سيادة واستقالل اليمن.

)عدن الغد( خا�س:
المجلس السياسي للحوثيين يعرب عن خيبة أمله بعدم التعاطي االيجابي مع مبادرته

قتــل مواطــن وأصيب آخر مســاء أمس 
إثــر مداهمة تعرض لها حي العريش بخور 

مكسر على يد قوة أمنية.
وبحســب المصادر لصحيفــة عدن الغد 

فقد داهمت قوة أمنية حي العريش بهدف 
إلقاء القبض على شخص.

عمليــة  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
المداهمة شــهدت إطالقا للنار عقب خالف 
مــع مواطنين أســفر عن مقتــل المواطن 
عبدالكريــم الوليدي وإصابة شــخص آخر 

يدعى محمد بن مدرم.
 

عدن )عدن الغد( خا�س:
انطلقــت أمــس األربعاء المشــاورات 
اليمنيــة اليمنيــة رســميا فــي العاصمة 

السعودية الرياض.
وبدأت الجلســة االفتتاحية بمشــاركة 
أكثر من ٨٠٠ شــخصية سياسية وأمنية 
وعسكرية من عموم المحافظات اليمنية.

وشــارك في جلســة االفتتاح المبعوث 

األممي واألمريكي إلى اليمن وعدد من 
المســؤولين في األمانة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربي.
ومن المتوقع أن تســتمر المشاورات 

السياسية عدة أيام وتشمل ٦ محاور.

انطالق المشاورات اليمنية في الرياض رسميا
الريا�س )عدن الغد( خا�س:

الشــورى  مجلــس  رئيــس  تحــدث 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر على انطالق 
المشــاورات “اليمنيــة -اليمنيــة” التــي 
ُأقيمت برعايــة مجلس التعاون الخليجي 

في عاصمة السعودية الرياض.
وقــال بــن دغر فــي تدوينة لــه على 
موقــع “تويتــر”: “إن مشــاورات الرياض 
محاولة أخوية خليجية رفضها الحوثيين، 
فأظهروا عداوة للســالم، وكرهًا لليمن 

واليمنيين والمنطقة”.
ويــرى بــن دغــر أنــه “إذا لــم تنجح 
المشــاورات في تحقيق الســالم الدائم 

والشــامل، فإنهــا ســتنجح حتمًــا فــي 
توحيد صفوف المقاومة، والمواجهة مع 

الحوثيين وإيران”.
وشــكر رئيس مجلس الشــورى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي والمملكــة 
العربية الســعودية على الجهود الكبيرة 
التــي يبذلونهــا مــن أجل الســالم في 

اليمن.

أكد رئيس مجلس النواب الشــيخ ســلطان 
البركاني أن الشــعب اليمني عانى كثيرا وطال 
عذابه، وأنه يجب العمل على اســتعادة الدولة 
ونظامهــا الجمهوري، وعدم التواني أو التردد 

في العمل.
وكتب البركاني في تغريدة له على حســابه بتويتر “المشــاورات الجارية برعاية مجلس 

التعاون الخليجي تمثل ثغرة في النفق المظلم”.
وأضاف “كسياســيين وقادة ســنعمل على الحفر عميقًا في الجدار إليجاد مخرج مناسب 

لبلدنا وشعبنا الذي طال عذابه واستعادة دولته ونظامه الجمهوري”.
ولفــت البركاني بقوله “ولن نتوانى ولن نتردد في العمل من أجل هذا الهدف النبيل.. 

مختتمًا.. والشكر ألشقائنا في كل وقت”.

قال رئيس المكتب السياسي للمجلس 
األعلى للحراك الثوري فادي حســن باعوم 
إنه بنــاًء على دعوة الزعيم حســن باعوم 
للمؤتمــر  التحضيريــة  اللجــان  ســتعلن 

الجنوبي العام في قريبا.
واضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك أن “ذلك بعد االنتهاء من التواصل 
مع كل القوى السياسية والهيئات العسكرية والشخصيات االعتبارية ولن نستثني 

أحدا”.
وأكــد: “نحن منفتحــون تمامًا علــى جميع األطــراف مقدمين حقنــا الجنوبي 

وسيادتنا وقرارنا كحجر أساس في تعاملنا مع اآلخر”.
واختتــم بالقــول: “ما أحوجنــا اليوم إلى وحــدة الصف ووضــوح الهدف وثبات 

الموقف”.

 )عدن الغد( خا�س:

الغي�شة )عدن الغد( خا�س:

رئيس مجلس النواب: سنعمل على إيجاد مخرج لبلدنا وشعبنا

فادي باعوم: قريبًا ستعلن اللجان التحضيرية 
للمؤتمر الجنوبي العام ولن نستثني أحدا
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شــنت ميلشيا الحوثي أمس األربعاء هجوما 
واسع النطاق ضد محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية لصحيفة )عدن الغد( 
إن القــوات الموالية للحوثيين شــنت هجوما 

كبيرا ضد مواقع الجيش في مأرب.
وجــاء الهجوم عقب ســاعات فقط على إعالن التحالف العربي وقف عملياته العســكرية 

في اليمن.

 رحّب المتحدث الرســمي باســم المقاومة 
الوطنيــة عضو القيادة المشــتركة بالســاحل 
الغربي العميد صادق دويــد، بإعالن التحالف 
العربي وقًفــا إلطالق النار فــي اليمن لتهيئة 

األجواء أمام المشاورات السياسية الجارية في الرياض.
وقال دويــد في تصريح له:  ”نرحب بإعالن قيادة التحالــف العربي وقف إطالق النار بما 
يضمن الوصول الى ســالم عادل ينهي االنقالب، ويستعيد مؤسسات الدولة، ويحقق أمن 

واستقرار المنطقة”.

السياســي  والمحلــل  الكاتــب  أكــد 
إعــالن  أن  عاتــي  آل  مبــارك  الســعودي 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 
لوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني 
من شــأنه يسهم في إنجاح المشاورات اليمنية اليمنية ويخلق بيئة إيجابية لصنع 

السالم.
وبيــن آل عاتي في تصريحات أن هذا اإلعالن يعتبر موقًفا شــجاعًا من التحالف 

العربي يثبت عمله الدائم والصادق لتحقيق السالم في عموم اليمن.
وأضاف أن “خطوة التحالف أكدت أن الذراع العسكري كان وسيلة إلحالل السالم 
وأن الســالم كان وال يزال هو الخيار االســتراتيجي الذي ســعت له المملكة وبقية 

دول التحالف العربي”.
 ولفــت إلى أن إعــالن التحالف وقف العمليات العســكرية “ســيقطع الخط على 
تجار األزمات وســيجفف مصادر التربح من أزمات الصراع العســكري، كما سيخلق 
حالة من االســتقرار الذي سيتيح فرصة حقيقية للمؤتمرين لبحث كافة المسارات 
دون ضغط تأثيرات احتدام المعارك مما سيســهم في إنجاح الجهود والمســاعي 

الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام إلنهاء األزمة”.
ورأى أن الخطوة ستعمل كذلك على تحقيق األمن واالستقرار لكافة ربوع اليمن 
ويحقــن الدم اليمني الشــقيق ويعجــل بعملية تأهيل اليمــن لينضم للمصفوفة 

الخليجية وزيادة روابط النسيج االجتماعي والتكامل التنموي”.

)عدن الغد( وكاالت:

ماأرب )عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

المبعوث السويدي: نتعهد بعدم نسيان األزمة اليمنية

ميلشيا الحوثي تشن هجوما كبيرا على مأرب

المقاومة الوطنية ترحب بإعالن التحالف وقف إطالق النار

محلل سياسي سعودي: إعالن التحالف وقف العمليات 
العسكرية سيقطع الخط على تجار األزمات

رحب مبعوثا األمم المتحدة والواليات 
المتحــدة أمس األربعاء بتحركات الهدنة 
المؤقتة التي اتخذها الجانبان المتحاربان 
في اليمن باعتبارها خطوات مشجعة، في 
حين شددا على ضرورة التوصل إلى وقف 
إلطالق النار على نحو أكثر شــموال والذي 
قد يسهم في تخفيف أزمة إنسانية حادة.

وكان التحالف الذي تقوده الســعودية 
ويحــارب الحوثييــن في اليمــن قد أعلن 
أنه ســيوقف العمليات العســكرية اعتبارا 
من أمــس األربعاء، بعد إعــالن الجماعة 
األســبوع  هــذا  إيــران  مــع  المتحالفــة 
تعليق الهجمات عبر الحــدود والعمليات 
الهجومية البرية فــي اليمن لمدة ثالثة 

أيام.
جــاءت المبــادرات التــي أعلنهــا كل 
جانــب على حــدة بعد دعوة مــن األمم 
المتحــدة لهدنة خالل شــهر رمضان في 
إطــار الجهــود المبذولة إلنهــاء الحرب 
المســتمرة منــذ ســبع ســنوات والتــي 
حصــدت أرواح عشــرات اآلالف ودفعــت 

الماليين إلى هاوية الجوع.
وقــال مبعوث األمــم المتحدة الخاص 
هانــس جروندبرج والمبعــوث األمريكي 

الخــاص تيــم ليندركينــج خــالل تجمع 
لفصائــل يمنية متحالفة مع الســعودية 
في الرياض أمــس األربعاء إن اإلعالنات 
األحاديــة الجانــب خطــوة فــي االتجاه 

الصحيح.
القيود  ويطالــب المبعوثان بتخفيــف 
البحريــة والجوية التــي يفرضها التحالف 
عليهــا  يســيطر  التــي  المناطــق  علــى 
بالحكومــة  أطاحــوا  الذيــن  الحوثيــون 
المدعومــة من الســعودية من العاصمة 
صنعاء فــي أواخــر عــام 2014 مما دفع 
التحالف إلــى التدخل بعد ذلك بأشــهر. 
كما حثا الحوثيين علــى إنهاء هجوم في 
مأرب المنتجــة للطاقة وهــي آخر معقل 
للحكومــة المعترف بها دوليا في شــمال 

اليمن.
وقــال جروندبــرج للوفــود المجتمعة 
“اليمــن بحاجــة إلى هدنــة. أتواصل مع 
الجانبيــن بشــعور اإللحــاح للتوصل إلى 
هــذه الهدنة مــع بداية شــهر رمضان. 
الهدنة ســتخفف من أزمة الوقود وتعمل 

على تسهيل حرية التنقل”.
األمــم  اقتــراح  إن  ليندركينــج  وقــال 
المتحدة يمكــن أن يكون بمثابة خطوة 
أولــى نحــو وقــف شــامل إلطــالق النار 

و”عملية سياسية جديدة أكثر شمولية”.
وقــال مصــدران مطلعــان إن اقتــراح 

األمــم المتحــدة يتعلــق بهدنــة مؤقتة 
مقابل الســماح لســفن الوقود بالرســو 
فــي ميناء الحديــدة الذي يســيطر عليه 
الحوثيــون ولعــدد صغير مــن الرحالت 

التجارية من مطار صنعاء.
وتحــاول األمــم المتحــدة والواليــات 
المتحدة منذ العام الماضي التوصل إلى 
هدنة دائمة لكــن الجانبين المتحاربين 
رفضا التسوية. ويريد الحوثيون أن يرفع 
التحالــف الحصــار قبــل أي محادثات عن 
وقف دائــم إلطالق النار، فــي حين يريد 
التحالف الذي يســيطر علــى مياه اليمن 

ومجاله الجوي اتفاقا متزامنا.
وقال كبيــر مفاوضي جماعــة الحوثي 
محمد عبد الســالم لرويتــرز إن الجماعة 
تناقش مع جروندبرج منذ أكثر من شهر 
“هدنة إنسانية” وعبرت عن أملها في أن 

تكلل تلك الجهود بالنجاح.
وأضاف أنــه فيما يتعلــق بالمحادثات 
اليمنيــة التي تســتضيفها الرياض على 
مدار أسبوع فإن الحوثيين ليسوا معنيين 
بهــا وال بنتائجها. وكانت جماعة الحوثي 
رفضت المشــاركة فــي المحادثات لعدم 

عقدها في دولة “محايدة”.
وتحــاول الرياض جاهــدة الخروج من 
الصراع الذي يرى كثيــرون في المنطقة 
أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

أكد رئيس الــوزراء الدكتور معين 
عبدالملــك، ان تركيــز المشــاورات 
اليمنيــة - اليمنيــة المنعقدة تحت 
مظلة مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربي علــى دعم االقتصاد الوطني 
وبحــث آفــاق الســالم وغيرهــا من 
المحــاور تعطي بارقة أمل للشــعب 
لجهــود  كبيــرة  ودفعــة  اليمنــي 
الحكومــة فــي تحقيــق االســتقرار 

واإليفاء بالتزاماتها.
لــدى  الــوزراء  رئيــس  وأعــرب 
استقباله، أمس، المبعوث األمريكي 
الخاص إلى اليمن تيــم ليندركينج، 

األمريكية  السفارة  بأعمال  والقائمة 
لدى اليمن كاثي ويستلي، عن ثقته 
في نجاح هذه المشــاورات والخروج 
برؤى وأفكار تخدم الشــعب اليمني، 
وتقديــم حزمة دعم اقتصادي عاجل 
من االشقاء في دول مجلس التعاون.

علــى  األوضــاع  اللقــاء  وتنــاول 
الساحة الوطنية والدولية، والجهود 
المبذولــة للدفــع بعمليــة الســالم 
ووقــف إطــالق النــار، علــى ضــوء 
المشــاورات اليمنيــة تحــت مظلــة 
مجلس التعاون، وإعالن تحالف دعم 
الشــرعية وقف العمليات العسكرية، 
والموقف الدولي للتعامل مع استمرار 
الحوثــي وإيجــاد عقوبات  الرفــض 
بايعاز  اإلرهابــي  رادعــة لســلوكها 
من ايــران فــي اســتهداف مصالح 

وجرائمها ضد  االقتصاديــة،  العالم 
اليمنيين.

 وتم في اللقاء التأكيد على أهمية 
االنتقال الى آليات ضغط دولية أكثر 
اإليراني  التدخل  فاعلية، ومواجهــة 
في اليمن ومشروعها المهدد ألمن 
واستقرار المنطقة والمالحة الدولية 
واالقتصــاد العالمــي بما فــي ذلك 
إعــادة تصنيف مليشــيا الحوثي في 

قائمة اإلرهاب االمريكية.
بدوره جــدد المبعــوث األمريكي 
دعــم بــالده لحل سياســي ســلمي 
وشــامل في اليمن.. مشــيرا الى ان 
الهدنة التي تم اإلعالن عنها خطوة 
ايجابيــة ويجــب ان تكــون مدخــال 
لوقــف إطالق نار شــامل وكامل في 

االراضي اليمنية.

اعتبــر رئيس تجمع القوي المدنية 
الجنوبية عضو قيادة مجلس الحراك 
الجنوبي الســلمي عبدالكريم ســالم 
التحضيــر  عشــوائية  ان  الســعدي 
للدعوة لمشــاورات الرياض وتجاهل 
مكونــات الحــراك الجنوبي ســيفرغ 

الدعوة من مضمونها.
واضاف السعدي في تصريح صحفي 
أن “دعــوة األمانــة العامــة لمجلس 
التعــاون الخليجــي نالــت الترحيــب 
من قوى عديــدة لكونها تميزت عن 
ســابقاتها من الدعــوات والتي كان 
آخرها اتفــاق الرياض، ولكونها تأتي 
مــن أمانة عامة لمجلــس يمثل دول 
الخليــج مجتمعة ويضــع ملف األزمة 

اليمنيــة على مســار جديد من خالل 
إشــراك بقية دول المجلس في إدارة 

هذا الملف”.
هــذه  أن  مــن  “ونخشــى  الفتــًا: 
الدعوة ستفقد حياديتها ومضمونها 
وستضع العراقيل أمام نجاح اهدافها، 
إذا فقدت هذه الميزة وستكون عبارة 
عن محطــة هروب جديدة إلى األمام 
لمداراة اإلخفاق الذي رافق ما ســمي 
باتفــاق الريــاض في إلــزام ضيوف 
االتفاق بتنفيذ بنــوده وهذا طبعا ما 

ال نتمناه”.
وأكد السعدي أن اعتماد االنتقائية 
في اختيــار الشــخصيات والمكونات 
المشــاركة وحصرهــا علــى أطــراف 
معينــة وتجاهــل مكونــات الحــراك 
الجنوبي والقوى الوطنية في الشمال 
التحضيــر  وعشــوائية  والجنــوب، 

للدعوة، كل تلك أمور ستفرغ الدعوة 
من مضمونها وســتعيدنا جميعا إلى 
المربــع األول وســتفقد معهــا هذه 
إلى  الدعــوة  وظيفتهــا وســتتحول 
مجرد نسخة مكررة  لما سمي باتفاق 

الرياض.
مختتمــا تصريحه بالقــول: “نكرر 
لفــت نظــر إخوتنــا فــي المكونــات 
الجنوبيــة المدعومــة إقليميــا مــن 
خطورة استمرارها في نهج االستقواء 
بالخارج فــي مواجهة فرقــاء الداخل 
فهذا لن يساعد مطلقا على االستقرار 
برمتهــا  والمنطقــة  الجنــوب  فــي 
وسيعيدنا جميعا في الجنوب إلى أول 
الجنوبية وســنجد  الصراعات  ســطر 
انفســنا في دوامة صراع أخشى أنها 
لن تفضي بناء إلى أفضل مما أفضت 

بأسالفنا إليه”.

كشــف الصحفي ورئيس تحرير موقع 
)مأرب برس( أحمد عايض ســبب هروب 
الحوثيين مــن مشــاورات الرياض التي 

دعا لها مجلس التعاون الخليجي األطراف 
اليمنية والتي انطلقت أمس األربعاء، في 

الرياض.
وكتب عايض في تدوينة له على تويتر 
“الســر الحقيقي وراء هروب المليشــيات 
الحوثيــة مــن مشــاورات الريــاض هــو 
السياســية  القــوى  كل  أن  قناعتهــم 

والمكونــات االجتماعية فــي الجمهورية 
اليمنية سيكونون في صف واحد وكلمة 
واحــدة، في حيــن انهم ال يســتطيعون 

حتى سماع موقف اليمنيين”.
وأشــار عايض إلــى ان “كلمــة وقرار 
المليشــيات تأتي في كل المباحثات من 

الضاحية وطهران”.

األمم المتحدة وأمريكا تضغطان من أجل هدنة أوسع نطاقا في اليمن

رئيس الوزراء يعرب عن ثقته بنجاح مشاورات الرياض وتقديم حزمة دعم عاجلة لالقتصاد اليمني

السعدي: تجاهل مكونات الحراك الجنوبي سيفرغ المشاورات من مضمونها

عايض يكشف سبب رفض الحوثي مشاورات الرياض

)عدن الغد( رويرتز:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:

)عدن الغد( خا�س:
جامعة الدول العربية: معاناة اليمنيين أمر ال يقبله أي عربي

أعلــن األمين المســاعد لجامعــة الدول 
العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي أمس 
األربعــاء أن الــدول العربيــة لــن تقبل بأن 
تكون اليمن منصــة لتهديد الجوار، واصفًا 
المشــاورات الجارية في الرياض بين األطراف اليمنيــة بالخطوة المهمة على طريق الحل 

الشامل.
وفــي الكلمة التي ألقاها في الجلســة االفتتاحية للمشــاورات اليمنيــة - اليمنية، تحت 
إشــراف مجلس التعاون الخليجي، باســم األمين العــام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو 
الغيط، أكد الذوادي أن هذه المشــاورات خارطة طريق ورؤية اســتراتيجية تضع األطراف 

اليمنية أمام المسؤولية.
وقال: إن معاناة اليمنيين أمر ال يقبله أي عربي، موضحًا أن الجامعة العربية التي كانت 
وال تزال مع الحل السياسي لألزمة اليمنية، تتطلع ألن تشكل المشاورات خطوة مهمة نحو 

السالم وأن يتمسك بها اليمنيون.

أبدى المبعــوث الســويدي الخاص إلى 
اليمن بيتر ســيمنبي أمس األربعاء أمله أن 
تمثل المشــاورات اليمنية فرصة لمناقشة 
كافة الحلول، مبينًا أن المشــاورات الحالية 
هــي األكبر مــن نوعهــا منذ بــدء األزمة 
ومعظــم الــدول ســتحترم مــا ينتــج عن 
المشاورات اليمنية، مشددا على ضرورة أن 

تشــمل كل فئات المجتمع اليمني بما فيها 
المرأة.

وقال ســيمنبي: “التوقعات كبيرة لنتائج 
هــذه المشــاورات”، مطالبــًا بصمود وقف 

إطالق النار في شهر رمضان”.
وأشــار إلــى أن اليمــن سيســتفيد من 
شــراكة االتحاد األوروبي مــع دول الخليج، 
مضيفــًا: “رغم األزمــة األوكرانيــة نتعهد 
بعدم نســيان األزمــة اليمنيــة، والبد من 

الحفاظ على الشرعية اليمنية”.
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 انطلقــت صباح امس األربعاء، المشــاورات 
اليمنيــة - اليمنيــة رســميًا، فــي العاصمــة 
الســعودية الريــاض، والتي دعــا إليها مجلس 

التعاون الخليجي، برعاية أممية.
وشارك في جلسة االفتتاح المبعوثان األممي 
واألمريكي إلى اليمن، وعدد من المســؤولين 
في األمانة العامة لمجلس دول الخليج العربي.

المشــاورات  تســتمر  ان  المتوقــع  ومــن 
السياســية عدة ايام وتشــمل 6 محــاور، أمنية 

وعسكرية، واقتصادية، وإنسانية، واجتماعية.
800 شخصية مينية.. هذه  

أبرزها
سجلت أولى جلسات المشاورات اليمنية في 
الرياض حضــورا كبيرا في اول أيام الجلســات 
التي تســتمر أليــام، حيــث انطلقت الجلســة 
شــخصية   800 أكثــر  بمشــاركة  االفتتاحيــة 
سياســية وعســكرية مــن عمــوم المحافظات 

اليمنية.
وعقدت أولى الجلســات بمقر األمانة العامة 
لمجلــس التعــاون الخليجــي بمشــاركة عــدد 
من المكونــات السياســية واألحــزاب والقوى 
وكان  واالعيــان،  االجتماعيــة  والشــخصيات 
علــى راس الحاضرين  رئيس مجلس الشــورى 
الدكتور احمــد عبيد بن دغر وقائــد المقاومة 
الوطنية طــارق صالح ورئيــس مجلس النواب 
ســلطان البركانــي ورئيس االئتــالف الوطني 
الجنوبي احمد صالح العيسي  ورئيس المجلس 
االنتقالي عيــدروس الزبيدي ورئيــس التجمع 
اليمنــي لإلصــالح محمــد عبــداهلل اليدومي  
ورئيــس المحكمة العليــا حمود الهتــار ووزير 
الخارجيــة احمد عــوض بن مبــارك وعدد من 

محافظي  المحافظات اليمنية.
وشارك في أولى الجلســات أيضا شخصيات 
بــارزة مثــل حيدر ابوبكــر العطــاس ومحافظ 
الجــوف اميــن العكيمــي والنائب العــام احمد 
الموســاي ومطهر رشــاد المصري. كما شارك 
في الجلسة األولى مئات الشخصيات السياسية 

من كافة القطاعات المختلفة.
وخالل جلسة االفتتاح، قال أمين عام مجلس 
التعــاون الخليجي، نايف فالح الحجرف، إن الحل 

في اليمن لن يكون إال سلميًا وسياسيًا.
وأضاف الحجرف أن الحل السياســي سيأتي 
والمبــادرة  الثــالث  المرجعيــات  بوابــة  عبــر 

الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعــا القيــادات اليمنيــة المشــاركة فــي 
المشــاورات إلى اتخــاذ مواقــف إيجابية تدفع 
هذه المشــاورات قدمًا، مؤكدًا أن المشاركين 
اليمــن  لتنميــة  االســتقرار  إعــادة  بيدهــم 

واستقرارها.
وشــدد الحجرف على ان دول الخليج ستظل 
إلــى جانــب اليمــن وشــعبها، وقــال إن هذه 
المشاورات تهدف للوصول إلى مرحلة انطالق 

جديدة وواعدة للشعب اليمني.
ودعا الحجرف المشــاركين إلى ضرورة دعم 
جهود إنجاح هذه المشاورات، التي وصفها أنها 

تمثل “مخرجا لليمن وشعبه”.
مــن جانبه، دعــا المبعوث األممــي لليمن، 
هانز غروندبرغ، لتطبيق حل سياســي شــامل 

لوقف الحرب في اليمن.
وأكد غروندبرغ أن المشاورات اليمنية التي 
انطلقــت في الرياض تعتبر خطوة هامة صوب 

إنهاء الحرب في اليمن.
وأشــار إلى أن األمم المتحدة بذلت جهودًا 
كبيرة ألجل التحرك وإنهاء الحرب.. مشيرًا إلى 

أن هناك “تقدم يتحقق”.
ودعا هانــس غروندبرغ إلى ضــرورة إنجاح 
هذه المشاورات.. مشــيرًا إلى أن أي تقدم في 
هذه المشــاورات ســيدعم جهود الســالم في 

اليمن.

وأضاف المبعوث األممي أن اليمنيين بحاجة 
إلى مصالحة وطنية وحوكمة، وأن المســتقبل 

يحتاج إلى جهود لتحقيق السالم.
فيمــا أكد المبعوث االمريكي في اليمن تيم 
ليندركينغ أن بالده تدعم حل سياســي سلمي 

وشامل في اليمن.
وقال إن الهدنة التي تــم اإلعالن عنها من 
قبــل كل األطراف خطــوة إيجابيــة، ويجب أن 
تكون مدخال لوقف إطالق نار شامل وكامل في 

األراضي اليمنية.
ودعا تيم ليندركينغ إلى تعزيز عالقة اليمن 
بــدول الخليج، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم 

لليمن وشعبها.
وقــال إن إدارته تتطلع نحو خطوات حقيقية 
نحو الحوكمة ومكافحة الفساد، وأضاف أنه زار 
اليمن وشاهد معاناة الشــعب اليمني، مؤكدًا 

أن هذه المعاناة تستوجب وقف الحرب.
وشدد تيم ليندركينغ على ضرورة أن يكون 
هنــاك تحرك يمنــي حقيقي لوقــف الحرب في 

اليمن.
6 محاور 

أن  الفرنســية  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
مشــاورات الرياض ســتبحث 6 محاور عسكرية 
وسياســية وإنســانية، وهي الشــق العسكري 
والشــق األمني، والعملية السياسية، واإلصالح 
اإلداري والحوكمة، ومكافحة الفســاد، والمحور 

اإلنساني، واالستقرار والتعافي االقتصادي.
ورفضــت جماعــة الحوثــي المشــاركة في 
مشــاورات الريــاض، داعيــة إلــى إجرائها في 
بلــد محايد، في إشــارة لرفضهــا الحضور إلى 

السعودية.
وقــال التلفزيون الســعودي إن قرار التحالف 
بوقف العمليات العســكرية في اليمن قد دخل 
حيــز التنفيذ صباح امس األربعاء، ونقلت وكالة 
األنباء الســعودية عن المتحدث باسم التحالف 
العميــد تركي المالكي قولــه إن وقف عمليات 
التحالف العســكرية يهدف إلى “تهيئة الظروف 
المناســبة” إلنجاح المشــاورات بيــن األطراف 
اليمنيــة، و”خلــق بيئــة إيجابيــة خالل شــهر 

رمضان المبارك لصناعة السالم في اليمن”.
وقال بيان للمتحدث باســم قــوات التحالف، 
العميــد تركــي المالكــي، إن وقــف العمليات 
“جاء اســتجابًة لطلب مجلس التعاون الخليجي، 
الثالثاء، بخصوص إيقاف العمليات العســكرية 
تزامنًا مع انطالق المشاورات اليمنية-اليمنية، 
إلنجاحهــا وخلــق بيئــة إيجابيــة خالل شــهر 

رمضان”.
وأضــاف: “تعلن قيــادة القوات المشــتركة 
للتحالــف وقف العمليــات العســكرية بالداخل 
اليمنــي اعتبارًا مــن الســاعة )06.00 بتوقيت 
جرينتش(، صباح يوم األربعاء، استجابة للدعوة 
ودعمًا للجهــود والمســاعي الداعمة للوصول 

إلى حل سياسي شامل”.
وأوضح أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف 
ســتلتزم بوقف إطــالق النــار، وســتتخذ كافة 

الخطوات واإلجراءات إلنجاحه”.
وأكد العميــد المالكي “ثبــات موقف قيادة 
القوات المشــتركة للتحالف الداعــم للحكومة 
اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها 

وإجراءاتها العسكرية”.
البخيتي يعلق على إيقاف  

العمليات العسكرية
علق السياســي اليمني، علــى البخيتي، على 
إعالن التحالف العربي الذي تقوده الســعودية 

وقف عملياته العسكرية في اليمن.
وقــال البخيتــي فــي تغريدة له علــى موقع 
تويتــر: إن وقــف التحالــف بقيادة الســعودية 
لعملياته العســكرية في اليمن  للمساعدة في 

صناعة السالم أمر إيجابي.
وأضاف البخيتي: اتمنى أن يقابله الحوثيين 
بإيجابية كذلك، وان ال يســتغلوا القرار للتمدد 

فــي مــأرب أو في جبهــات أخــرى كعادتها في 
توظيف كل فرص السالم بشكل معاكس.

وكان التحالــف العربــي قــد أعلــن أمــس 
الثالثاء، وقــف عملياته العســكرية في اليمن، 
ابتداًء من فجر اليوم األربعاء، اســتجابة لدعوة 
مجلس التعاون الخليجي ولخلق بيئة مناســبة 
للمشاورات اليمنية.وأمس األول الثالثاء، أطلق 
أميــن عام مجلس التعاون نايــف الحجرف نداًء 
لهدنة قبل يوم من انطالق أعمال المشــاورات 
اليمنية، مجددًا دعوته لجماعة الحوثي لحضور 

مشاورات الرياض.
وتأتــي المفاوضات بعد شــهور من تصعيد 
العمليــات القتاليــة بين الجانبيــن، حيث كثف 
الحوثيون ضرباتهم على الســعودية، ووصلوا 
إلــى أبوظبي ودبــي، فيما عــزز “التحالف” من 
غاراته على الحوثيين في المدن اليمنية، وسط 

قتال عنيف في مأرب.
موقف احلوثيني 

بالمقابــل، أوردت وكالة رويترز عن القيادي 
الحوثــي محمــد البخيتــي قولــه إن “الحصــار 
المفروض على اليمن يعد عمال عســكريا ألنه 
يفرض بقوة الســالح، وإذا لم يتم رفع الحصار، 
فــإن إعــالن تحالــف العــدوان وقــف عملياته 

العسكرية لن يكون له معنى”.
وأضــاف القيــادي الحوثــي أن هــذا “يعني 
اســتمرار عملياتنا العســكرية التي تســتهدف 

كسر الحصار”.
دبلوماسية اخلليج حتيي آمال  

اليمنيني
أمٌل جديد بعثته المشاورات اليمنية الجارية 
في الرياض، نحو إرســاء سفن السالم في هذا 

البلد المنكوي بانقالب الحوثي.
 مشــاورات تطــرح فــي أجندتهــا فرصة 
إنقاذ وخارطة حقيقة للســالم وإنهاء الحرب، 
انطالقــا من ســتة محــاور بينها السياســية 

واالقتصادية واألمنية والتعافي االجتماعي.
وتأتي هــذه اللقاءات بعد مــرور عام على 
مبــادرة طرحتها الســعودية للحل الشــامل 
في اليمــن والتي اصطدمت بتعنت كبير من 
قبل مليشــيات الحوثي لتشــكل المشاورات 
الجديــدة اختبــارا متجــددا لمراوغــات هذه 

المليشيات وموقفها من السالم.
فدعــوة مجلــس التعــاون الخليجي لهذه 
دون  األطــراف  كافــة  شــملت  المشــاورات 

استثناء بمن فيهم الحوثيون.
ومــن وقف شــامل إلطــالق النــار، مرورا 
بمعالجة التحديات اإلنســانية، وفتح ممرات 
آمنة، وصوال إلى تحقيق الســالم واالستقرار، 
وحماية النســيج المجتمعي، ترنو مشــاورات 
ومواجهــة  الحلــول  وضــع  إلــى  الريــاض 

التحديات.
وتفتح مشــاورات الرياض الســجل الحافل 
للدبلوماســية الخليجيــة فــي دعم الســالم 
فــي اليمن كمظلة مشــتركة لليمنيين، لعل 
أبرزها المبــادرة الخليجية التي تعد أحد أهم 
3 مرجعيات دولية والتي قطعت الطريق أمام 

سقوط اليمن في الفوضى 2011.

فبعــد انقالب مليشــيات الحوثــي في 21 
سبتمبر/أيلول 2014 وتدخل التحالف العربي 
بقيادة السعودية بطلب من الرئيس اليمني 
لدعم الشــرعية، في 26 مارس 2015، بعثت 
المبادرات السياســية ســحب أمــل لليمنيين 
لــوال تعنــت االنقالبيين.وتعتبــر المبــادرة 
الســعودية للحل الشــامل في مــارس العام 
الماضي، أحدث فرصة قدمها التحالف العربي 
في مســعى إلعــادة أطــراف الصــراع للحوار 
اآلمن فضال عن دعــم دائم للجهود األممية 

والدولية والتي اصطدمت بتعنت الحوثي.
وفي تصريحات سابقة لـ)العين اإلخبارية(، 
قــال وكيــل وزارة اإلدارة المحليــة اليمنيــة 
عبداللطيــف الفجيــر، إن مشــاورات الرياض 
تؤكد مجددا مدى حرص األشقاء في مجلس 
التعــاون الخليجي على جمــع كلمة اليمنيين 

إلخراجهم من محنة الحرب.
وأضاف “ال ننســى جهود األخوة األشــقاء 
بمجلــس التعاون الخليجــي لتقريب وجهات 
النظر بين الفرقاء السياسيين وبذل الجهود 

الدبلوماسية الدؤوبة للخروج من األزمة”.
فرصــة  المشــاورات  “هــذه  أن  وأكــد 
دبلوماســية لجميع كل اليمنيين، بما فيهم 
مليشيات الحوثي للجلوس على طاولة الحوار 
وبحــث كل اآلليــات إلنهاء الحــرب المدمرة 
السياســية  المكونــات  جميــع  بمشــاركة 

ومنظمات المجتمع المدني”.
ويــرى الفجيــر أن هــذه المشــاورات “ قد 
تحــدث نقلــة نوعيــة ومتقدمة في سلســلة 
الجهود الدبلوماســية المتعثــرة منذ انقالب 
مليشــيات الحوثــي للخــروج بحــل يرضــاه 

الجميع”.
وأعــرب المســؤول اليمنــي عــن أمله أن 
تستفيد مليشــيات الحوثي من هذه الفرصة 

الذهبية وتعود إلى طاولة الحوار.
اختبار جديد 

رئيس مركــز الجزيرة العربية للدراســات 
والبحوث ووكيــل وزارة اإلعالم نجيب غالب، 
رســم 3 ســيناريوهات للقــاء الــذي دعت له 
األمانــة العامة لمجلــس التعــاون الخليجي 

وموقف مليشيات الحوثي منها.
ويقول إن السيناريو األول يتمثل في تلبية 
مليشيات الحوثي دعوة المشاورات، وبالتالي 

يصبح السالم خيارا لإلنقاذ الشامل.
أمــا الثانــي، فيتمثــل فــي رفــض هــذه 
اإلرادة  توحيــد  يتــم  وســوف  المليشــيات، 
الوطنيــة ليصبــح الحوثيــون أمــام مواجهة 

حاسمة.
فيمــا الســيناريو األخير- بحســب غالب- 
فهــو حدوث مشــاكل وضعــف فــي التوافق 
وســوف يتم إعادة بناء المعركة وفق خيارات 
أكثر فاعلية نحو استعادة كل اليمن، وفقا لما 

كتب غالب على حسابه في موقع تويتر.
بــدوره، قــال رئيــس رابطــة اإلعالميين 
اليمنيين، فهد الشرفي على حسابه بتويتر إن 
“جهود دول مجلس التعاون ودبلوماســيتها 
النشطة سيما  السعودية واإلمارات، هي التي 
انتزعــت قرار مجلــس األمــن الدولي 2624 

وأقنعــت دول وهيئــات لوضــع الحوثي على 
قوائم اإلرهاب”.

وأضــاف: “يصر أشــقاؤنا فــي الخليج على 
أنهــم وســطاء ومســاندون ألبناء الشــعب 
اليمنــي وليســوا طرفا فــي أي صــراع وهذا 
في مصلحة اليمن وشــعبها على المســتوى 
القريب والبعيد، ويصمم الحوثي على عداوة 
الخليــج حكومــات وشــعوب، إرضــاًء إليران 

وأجنداتها”.
قدرة على السالم 

ال يعول اليمنيون فحســب على مشاورات 
الرياض بل يترقب كثيرون أن تتفق األطراف 
علــى خارطــة طريــق ألول مرة علــى خطى 

استعادة الدولة اليمنية المختطفة.
وبحســب رئيســة االئتالف اليمني للنساء 
المســتقالت، وسام باســندوة فإن اليمنيين 
يترقبــون نتائج مشــاورات الريــاض، وألول 
مــره منذ المرحلة االنتقالية 2014، الســيما 
عقب مشاركة شــخصيات جديدة ممثل لكل 

األطراف.
من جانبه، يرى رئيس تيار نهضة اليمن، 
الدكتور علي البكالي المباحثات التي دعا لها 
مجلس التعاون الخليجي بين اليمنيين أحزابا 
ونخبا فرصة جادة إلنقاذ اليمن وإيقاف شالل 
الدم اليمني وإنهاء مأساة الشعب واستعادة 

الدولة.
وينظر للمشاورات اليمنية - اليمنية بدعم 
ورعايــة خليجية إلى أنها تملــك القدرة على 
تحقيق السالم من أي مباحثات أخرى خاضعة 
لسياســات المجتمع الدولــي وتوازناته، وفقا 

للبكالي.
أطراف متنافرة منذ سنوات 

ان  اليوســفي  غمــدان  الصحفــي  قــال 
مشاورات الرياض التي عقدت امس األربعاء، 
فــي الرياض قــد جمعــت قيادات سياســية 
تنافرت منذ ســنين، وربما تكون فاتحة لفتح 

سيرة جديدة ولكسر الجمود السياسي.
وكتــب اليوســفي فــي تغريــدة لــه على 
حسابه بتويتر “المشــاهد األولى لمشاورات 
الريــاض تكســر الجليــد الذي تشــكل منذ 
2014 بيــن القــادة السياســيين، عدد كبير 
من األطراف التي تنافرت وأشعلت حروبا في 

وسائل التواصل، وقطيعة على األرض”.
واضاف “اليــوم يتعانق الجميــع في قاعة 
واحدة، وهي فاتحة ربما لفتح ســيرة جديدة 

من التفاهمات وكسر الجمود السياسي”.
وفــي 17 مــارس الجــاري، أعلــن مجلس 
التعاون الخليجي استضافة مشاورات لألطراف 
اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف 
تحقيق وقف إطالق النار، وسط ترحيب عربي 

وأمريكي وأوروبي.
فيمــا أعلنت جماعــة الحوثي آنــذاك، في 
بيــان، ترحيبهــا بأي حوار مــع دول التحالف، 
شــريطة أن يكــون في دولــة محايــدة غير 
مشتركة بـ”العدوان” على اليمن حد قولهم.

وتحاول األمم المتحدة والواليات المتحدة 
منذ العام الماضي التوصل لهدنة دائمة في 
اليمن، لكن الخالفات بشأن الخطوات تحبط 
الجهــود المبذولة إلنهاء الحرب المســتمرة 
منذ 7 ســنوات، والتي أودت بحياة عشــرات 

اآلالف ودمرت اليمن.
فالحوثيــون يريــدون مــن التحالــف رفع 
القيــود التي يفرضها علــى الموانئ البحرية 
ومطــار صنعــاء أوال، في حين يريــد التحالف 

خطوات متزامنة من الطرفين.
تجدر اإلشــارة إلــى أن اليمــن يعاني منذ 
أكثر مــن 7 ســنوات من حرب بيــن القوات 
المواليــة للحكومــة المدعومــة بالتحالــف، 
وبيــن الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران 
والمســيطرين على عــدة محافظــات بينها 
العاصمة صنعاء، وقد خلفت الحرب أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم، حسب األمم المتحدة.

كيف ستمضي املشاورات اليمنية بالرياض في ظل غياب احلوثيني؟كيف ستمضي املشاورات اليمنية بالرياض في ظل غياب احلوثيني؟
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اختتم مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية، المشــروع الطبي التطوعي لجراحة 
التجميــل والحــروق وأمــراض الجلــد بهيئــة 

مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت.
واشــار المركز فــي بيان له إلــى أن الفريق 

الطبــي عمل خــال الفترة مــن 19 وحتى 25 
مارس 2022م، الكشــف على 195 مريضًا في 
عيادة الجلدية، و111 شخصًا في عيادة جراحة 
التجميــل، وإجــراء 76 عملية جراحيــة تكللت 
جميعهــا بالنجــاح التام.. مؤكدًا ان المشــروع 
يأتي فــي إطار الدعــم الذي تقدمــه المملكة 
من خال مركز الملك ســلمان لإلغاثة للقطاع 

الطبي في اليمن.

اختتام المشروع الطبي التطوعي 
لجراحة التجميل والحروق بسيئون

اللجنة األمنية بصيرة تناقش الخطة األمنية لشهر رمضان

ارتفاع جديد في أسعار الغاز بصنعاء

بدء اللقاء التشاوري حول العنف القائم على النوع االجتماعي

�سيئون )عدن الغد( �سباأنت:

ناقشــت اللجنــة األمنيــة بمديريــة صيرة 
محافظــة عــدن، أمــس، برئاســة مديــر عام 
المديريــة الدكتور محمود بــن جرادي، رئيس 
اللجنــة، الخطــة األمنيــة للمديرية في شــهر 
رمضان المبارك.وتطرق االجتماع الذي ضم أمين عام المديرية عوض مبجر، وقائد شرطة 

كريتر العقيــد نبيل عامر، ومدير 
عمليات صيرة محمود الســقاف، 
عبداهلل  العاصفة  عمليات  ومدير 
الخطــة  تنفيــذ  إلــى  البكــري، 
األمنية  النقــاط  وتفعيل  األمنية 
التحــري  والبحــث  والدوريــات 
فــي األســواق ضمــن الخطــة، 
ودور شــرطة الســير في تخفيف 
االزدحامــات من الطرقات كونها 
المواطنيــن من  مركــز إلقبــال 

جميع المديريات.
علــى  جــرادي  بــن  وأكــد 

ضــرورة تعزيز اليقظــة األمنية وااللتزام بالنقاط الواردة في مخرجات االجتماع..  مشــددا 
علــى االلتــزام بالقانون في حماية المجتمــع وضبط الجريمة وتعزيــز العاقة المجتمعية 

واالستعداد والتهيئة لتنفيذ البرنامج الثقافي الرمضاني.

رفــع  الحوثــي علــى  أقدمــت جماعــة 
ســعر أســطوانة الغاز المنزلي في صنعاء 
والمناطق األخرى الخاضعة تحت سيطرتها 
إلى ثمانية آالف وثاثمائة وخمسين ريااًل، 

تزامنًا مع قدوم شهر رمضان.
وأرجعت شركة الغاز الخاضعة للحوثيين 
ســبب رفع األســعار إلى اســتمرار القطاع 
لناقات الغاز المنزلي المرحّلة من صافر، 

معلنــة بدء تنفيــذ بيع األســطوانات عبر 
عقــال الحــارات، ابتــداء من أمــس األول 

الثاثاء.
وتواصل جماعة الحوثي رفع أسعار الغاز 
المنزلــي بشــكل متكرر، وخــال أقل من 
شــهرين قامت برفع األســعار ثاث مرات 
متتاليــة، بعد أن كان ســعر األســطوانة 
أربعة آالف وســبعمائة ريال، فيما تتواجد 
في السوق الســوداء باثني عشر ألف ريال 
إلى 18 عشــر ألفا، فيما ســعرها في مأرب 
ال يتعدى 2500 ريال لألسطوانة الواحدة.

 بــدأ أمــس االول الثاثــاء فــي عــدن اللقاء 
التشــاوري الخــاص بخطة عمل وزارة الشــئون 
االجتماعيــة حــول العنــف القائــم علــى النوع 
االجتماعي لعام ٢٠٢٢ لمناقشــة إنجازات العام 
الماضي.وأكد الوزير محمد الزعوري على أهمية تكثيف الجهود واالستغال األمثل 
لألمــوال المخصصة مــن المانحين في تنفيــذ البرامج االغاثية واإلنســانية التي 
تعود باألثر اإليجابي المباشــر على المستفيدين، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي 
تتناسب مع واقع االحتياج الكبير، خصوصًا في ظل األوضاع اإلنسانية التي تعيشها 
البــاد نتائج الحرب الكارثية التي قامت بها مليشــيات الحوثــي ودمرت مقومات 

الحياة االجتماعية.
وشــدد على ضرورة قيام المنظمــات والوكاالت الدولية علــى العمل من عدن 
ونقل مقراتها الرئيســة اليها كونها والعمل الى جانب الحكومة الشرعية و توريد 
المبالغ النقدية الخاصة بتمويل المشــاريع والبرامج اإلنسانية الى البنك المركزي 
بعدن مجددًا استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم والمساندة لكافة المنظمات 

والوكاالت لتنفيذ برامجها ومشاريعها في اليمن.

عدن )عدن الغد( علي خمي�س:

�سنعاء )عدن الغد( متابعات:

عدن )عدن الغد( �سباأنت:

اجتمــع موفــد مكتب األمــم المتحدة 
المشاريع UNOPS األســتاذ  لخدمــات 
فياض أحمد، عبر االوناين، مع الشركاء 
الفنييــن فــي اليمــن، وذلــك بحضــور 
المهنــدس معين محمــد الماس رئيس 
مجلــس إدارة صنــدوق صيانــة الطــرق 
الرئيســي-العاصمة  المركــز  والجســور 

عدن.
وخال االجتماع جرى مناقشة المشروع 
الطــارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في 
 )YIUSEP II( اليمــن - المرحلة الثانيــة
والمشــروع الطارئ لرأس المال البشــري 

.)YEHCP( في اليمن

واســتمع موفد مكتب األمــم المتحدة 
مــن أعضــاء اللجــان الفنية مع الشــركاء 
باليمن لشــرح عــن المبــادئ التوجيهية 
المقترحــة فــي تنفيذ المشــاريع وتقديم 

توصيات للتحسين في المجال الفني.
وتحــدث المهنــدس محبــوب حميــد 

محمد مدير وحدة تنفيذ المشروع الطارئ 
الثاني بصندوق صيانة الطرق والجســور 
خــال المداخلــة عــن المقترحــات التي 

يمكن تنفيذها في المحافظات المحررة.
وضم االجتمــاع مكتب اليمن - رئيس 
ومشروع األشــغال العامة )PWP( عضوا 
وصندوق صيانة الطــرق - وحدة التنفيذ 
وصنــدوق  عضــو   - عــدن   )RMF-IU(
RMF-( صيانــة الطرق - وحــدة التنفيذ

IU( صنعــاء - عضــو ومشــروع إمدادات 
الميــاه والصــرف الصحي فــي المناطق 
الحضرية )UWSSP( عدن عضو ومشروع 
إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي في 
المناطــق الحضرية صنعاء – عضو والبنك 
الدولي إلى بعض اجتماعات اللجنة الفنية 

بصفة مراقب.

أقــر اجتمــاع عقد أمــس في مدينــة المكا 
برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن 

حبريش العليي، الخطة االمنية لشهر رمضان.
أركان  ضــم  الــذي  االجتمــاع  واســتعرض 
المنطقة العســكرية الثانيــة العميد عويضان 
ســالم عويضان, ونائــب المدير العــام لألمن 
والشرطة بساحل حضرموت  العميد عبدالعزيز 
الجابــري وعــدد مــن القيــادات األمنيــة فــي 

المحافظة ومديرية مدينة المكا، آليات تنفيذ 
الخطة االســتثنائية األمنية لشهر رمضان التي 
وضعتهــا إدارة األمن والشــرطة، وتســتهدف 

تأميــن األســواق، والطرقــات وتنظيــم حركة 
الســير والحــد مــن االختناقــات في الشــوارع 
الرئيســة، وتعزيــز المنظومة األمنيــة وحماية 

الممتلكات العامة والخاصة.
وأكــد وكيــل أول حضرموت علــى مضاعفة 
الجهود ورفــع الجاهزية واليقظة األمنية إلنجاز 
المهــام كًا فــي مجــال اختصاصه, مشــددًا 
على التنســيق المشــترك بين األجهزة االمنية 
والعسكرية والسلطات المحلية في المديريات, 
وتوفير كل السبل لتنفيذ الخطة األمنية لشهر 

رمضان.

الطــرق  صيانــة  صنــدوق  أطلــق 
بالعاصمة  الرئيسي  المركز  والجســور- 
عــدن، حملــة إلزاحــة الرمــال من خط 

الحسيني بمحافظة لحج.
مــن  بإشــراف  الحملــة  وجــاءت 
المهندس مانع يســلم بــن يمين وزير 
االشــغال العامــة والطــرق والمهندس 

معين محمد الماس رئيــس مجلس اإلدارة 
بالصنــدوق حرصــًا علــى حيــاة المواطنين 

والمسافرين.

وتقــوم الفرق الفنية بالمؤسســة العامة 
للطرق والجســور في إزاحة الرمال من بقية 
المناطق المعرضة للزحف الصحراوي وتحرك 

الرمال إلى خطوطها اإلسفلتية.
ويعد خــط الحســيني الرابــط بين لحج 
وأبين مــن أكثــر الخطوط تعرضــا للزحف 
عليه.وقــال  للرمــال  وتحــركا  الصحــراوي 
المهنــدس عبــاس صالــح احمد مســؤول 
الصيانــة بصندوق صيانة الطرق والجســور 
أن ازاحة الرمال تأتي ضمن خطة الصندوق 
واهتمــام المهنــدس معين محمــد الماس 
رئيــس مجلس االدارة للحفاظ على ســامة 
المســافرين.الجدير بالذكــر ان حملة إزاحة 
الرمال تأتي بالتزامن مع حملة مستمرة في 
خــط العلم دوفس والخط الدائري في ابين 

إضافة الى خط المخا عمران في عدن.

تتواصــل الجهــود المكثفــة بمحافظــة 
سقطرى فى توفير مادة الغاز المنزلي لكافة 
المراكــز الســكنية فــي المحافظة بحســب 
احتيــاج  ســكانها قبل حلول شــهر رمضان 

المبارك.
وعززت فرق مؤسســة خليفــة بن زايد آل 

نهيان لألعمال اإلنســانية جهودها الميدانية لتأمين احتياج آالف 

األســر بالجزيرة من مادة الغاز خال شهر 
رمضان المبارك وتخفيف من معاناة أرباب 
األســر في البحث عن المــادة التي تنعدم 

في السوق المحلي.
حيث تــم تكثيف الجهــود بضخ إعداد 
إضافيــة لتلبيــة احتيــاج المناطــق خال 
الشهر الكريم بتوفير عدد 280 اسطوانة 
غــاز بين كبيــرة وصغيــرة لمركــزي 26 
ســبتمبر و 14 أكتوبــر بالعاصمة حديبو 

وذلك وفقًا لحاجة سكانها خال الفترة المقبلة.

ناقــش مدير مكتب الصناعــة والتجارة 
بمحافظــة المهرة عبداهلل خــودم، أمس، 
مــع ماك المخابــز واألفــران، آلية تنظيم 
للخبــز  واألوزان  والمقاييــس  األســعار 

والروتي.
ووقف االجتمــاع أمــام المخالفات التي 

تــم رصدهــا فــي عــدد من 
مشــددًا  واألفران..  المخابــز 
باآللية  االلتــزام  على ضرورة 
المكتب  أن  الجديدة.. مؤكدا 

لن يتهاون مع المخالفين.
واستعرض االجتماع مجمل 
القضايــا والصعوبــات التــي 
تواجه أعمال المخابز والحلول 

المناسبة.

مدير وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني يجتمع باللجان الفنية المشتركة

إقرار خطة أمنية لشهر رمضان في مدينة المكال

انطالق حملة إلزالة الرمال من خط الحسيني في لحج

جهود مكثفة لتأمين احتياج سكان سقطرة من مادة الغاز المنزلي

مناقشة آلية تنظيم أسعار وأوزان الخبز والروتي في المهرة

عدن )عدن الغد( خا�س:

املكال )عدن الغد( خا�س:

حلج )عدن الغد( خا�س:

�سقطرى )عدن الغد( حممد بن حميميد:

�سقطرى )عدن الغد( حممد بن حميميد:
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وجه أهالي بلوك 13 )شــارع الخمسين( 
فــي منطقــة كــود العثماني فــي مديرية 
الشيخ عثمان مناشــدة عاجلة إلى محافظ 

عدن أحمد حامد لملس.
وقــال األهالــي فــي معرض شــكواهم 
للصحيفة، إنهم سكنوا بلوك 13 بمنطقة 
كود العثماني في الممدارة بالشيخ عثمان 

منُذ فترة طويلة برفقة العديد من األســر، 
حيث بنوا منازلهم في هذا الحي الذي كان 
في أراٍض عشــوائية وليســت رسمية مثل 
معظم األســر فــي المنطقة، حــد قولهم.

وأشــار األهالي إلى أنهم ومنُذ ذلك الحين 
لم يتعرضــوا ألي أذى بخصوص منازلهم 
إال أنهــم تفاجئــوا عقب عدة أيــام بقدوم 
قــوة أمنية إلى الحي أخبرتهم أن منازلهم 
ســوف تتعرض للهدم بحجــة أنها بُنيت 

بطريقة عشوائية”.

وأوضح األهالي أنه “ال يوجد لديهم أي 
مكان آخر للسكن فيه وال يمكن أن يتركوا 
منازلهــم تتعــرض للهــدم إال بضمانــة 

تعويضهم”.
وناشد األهالي محافظ عدن أحمد حامد 
لملس ومدير شــرطة عدن اللــواء مطهر 
الشــعيبي التدخل العاجــل للنظر في هذه 
القضية وإنصافهم حسب النظام والقانون 
وبأسرع وقت ممكن قبل حدوث أي شيء، 

وفق تعبيرهم.

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة 
أبين والســلطة المحليــة بمديرية زنجبار 
نزوال ميدانيــا إلى المحــات التجارية في 
أســواق مدينة زنجبار، بمشاركة مدير عام 
مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سالم 
المعلــم واألمين العــام للمجلس المحلي 

بمديرية زنجبار غســان شيخ فرج الكثيري، 
وذلك لمراقبة وضبط األســعار مع اقتراب 
شهر رمضان المبارك واحتياج المواطنين 
إلــى الســلع الغذائية لســد حاجتهم ومع 
ارتفاع األســعار جراء تدهــور قيمة العملة 
الوطنية في مقابــل العمات األجنبية مما 

ساهم في معاناة المواطنين.
وأوضح مدير مكتــب الصناعة والتجارة 
بأبيــن وأمين محلــي زنجبار بــأن النزول 
بهــدف التخفيف مــن معانــاة المواطنين 

جراء ارتفاع اسعار الســلع الغذائية بسبب 
عــدم ثبــات قيمة الصــرف وتدنــي قيمة 
العملــة الوطنيــة فــي مقابــل العمــات 

األجنبية.
وحثا التجــار على مراعاة المواطن خال 
هذا الشهر المبارك وعدم المغاالة والرضا 
بالكســب اليســير بالحــد األدنــى مراعاة 
للظروف المعيشــية والوضع الذي يمر به 
الوطن بشكل عام الذي ألقى بظاله على 

المواطن البسيط وفاقم األعباء عليه.

نفــذت أســر شــهداء المقاومــة الجنوبية 
وقفتهــم  ردفــان  فــي  الســلمي  والحــراك 

االحتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
وفــي أثنــاء الوقفة نددت األســر بما لحق 
بها من الظلم والتهميش مطالبين بتسوية 
أوضاعهم أسوًة بحقوق الشهداء في األحزمة 
األمنيــة وقــوات الصاعقة والدعم واالســناد 
والســاحل الغربــي، الذين يســتلمون رواتب 

مــن التحالف العربــي، مؤكدين أنهــم يعانون 
ظروفــا اقتصادية محيطة وقاســية وال يملكون 

ما يعيلون به أسرهم.
واصــدرت أســر الشــهداء بيانــا عبــروا فيه 
عما لحق بُأســرهم وذويهم مــن ضرر من جور 

الحرمــان وعــدم المســاواة بين الشــهداء في 
الحقــوق، وقالــوا “فقد تبين بأن الشــهداء في 
الجنــوب غيــر متســاوين بالحقــوق فالبعــض 
مــن شــهداء الحــرب في عــدن لعــام 2015م 
والشــهداء التابعيــن لقــوات األحزمــة األمنية 
والدعــم واالســناد وألوية الصاعقــة والعمالقة 

وقوات الســاحل الغربي تــم اعتماد رواتب لهم 
من التحالف، بينما شــهداء المقاومة الجنوبية 
فــي جبهات ردفان العندـ  بلهـ  كرش... وغيرها 
لعــام 2015م وشــهداء الحــراك الســلمي لم 
يعتمد لهم رواتب مــن التحالف وإكراميات من 
التحالف  قيــادة  االنتقالي”.وطالبــوا  المجلــس 
العربــي وقيــادة المجلــس االنتقالــي باعتماد 
رواتــب شــهرية واكراميات لشــهداء المقاومة 
الجنوبيــة ردفــان، كما طالبوا قيــادة المجلس 
االنتقالــي ممثلــة باللــواء عيــدروس الزبيدي 
بالنظر لكل أســر شــهداء الجنوب وتســويتهم 

بالحقوق واالكراميات.
ووضعــوا مهلــة إلــى نهاية شــهر رمضان 
المبارك لمعالجة أوضاع الشــهداء وتســويتهم 
بالحقــوق ومنهــا رواتبهم، مؤكديــن أن لهم 

خيارات التصعيد.

قام مديــر عام مديرية خورمكســر، 
بالعاصمة عدن، عواس الزهري، صباح 
أمــس األول الثاثــاء، بوضــع الحجــر 
األســاس لمشــروع تســوير عــدد من 
المتنفســات وأراضي الخدمــات العامة 

بالمديرية.
وأكــد مدير خورمكســر أن تســوير 

مواقــع األراضــي الحكوميــة والمخصصــة لمرافــق حكوميــة 
وخدمــات عامة يأتــي في إطار حرص قيــادة المديرية للحفاظ 
على الممتلكات العامة وأراضي الدولة من أي عمليات بسط أو 

اعتداء قد تطالها.
وأوضــح الزهري أن التســوير 
شــمل في مرحلته األولى تسوير 
مواقــع مخصصــة لبناء مســجد 
ومدرســة وحديقة عامــة بوحدة 
جــوار 648 بمنطقــة الصولبان   
فاعل  مــن  بتمويل  بالمديريــة، 

خير.
وأشــار إلى أن المديرية سبق 
وأن نفــذت عــددا مــن حمــات 
اإلزالة في أراضي الدولة ومواقع مخصصة للخدمات تم البسط 
عليها، مشيدا بدور األخ محمد أحمد اللبني وكافة أبناء المنطقة 

بالحفاظ على المتنفسات وتسويرها.

تم صباح أمس األربعاء بســاحل رامبو 
بمديريــة التواهــي فــي عــدن وبحضور 
المهنــدس كتبــي عمر كتبــي مدير عام 
مديريــة التواهي، ومحمــد البناء ضابط 
مشــروع دعم سبل المعيشــة للصيادين 
بمحافظة عدن، وسعيد شيباني أمين عام 
محلــي مديريــة التواهي، تســليم أدوات 
الصيد لتســعين صيادا كدعم ومساعدة 

مقدمة من منظمة العمل من اجل االنسانية  )مشروع دعم سبل 
المعيشة الطارئ للصيادين( بمحافظة عدن.

وبهــذا الصدد صــرح المهنــدس كتبي عمر كتبــي مدير عام 
التواهي قائا: ســعداء بحضورنا تســليم ادوات الصيد لتســعين 

صيادا وهو دعم مقدم مشكور 
مــن منظمــة العمل مــن أجل 
االنسانية )مشــروع دعم سبل 
للصيادين  الطــارئ  المعيشــة 
بمحافظة عدن ( وهذا بطبيعة 
الحــال سيســهم فــي توفيــر 
االصطيــاد  اعمــال  وتحســين 
للصياديــن بــل هو مســاعدة 
لتســعين اسرة تســد بها رمق 

معيشتها.
الصياديــن  مــن  متمنيــا 
المحافظــة علــى أدوات الصيــد المقدمة لهم الســتمرار رزقهم 
دون انقطــاع، كما ان هدفنا الرئيســي أن تقدم اكثر من منظمة 
او جمعية اخرى بمشــروع اخر للصياديــن واتمنى ان تزدهر هذه 

المنطقة الساحلية الجميلة.

جــددت متعاقــدات محو األميــة بعدن 
صبــاح أمــس الوقفــة االحتجاجيــة التي 
دعيــن لها خال االيام الســابقة، احتجاجا 
علــى تأخــر مســتحقات العــام الماضــي 
2021/2020م  والتي كان مقرر استامها 

في مارس2021م.
وأثناء الوقفة رفعت المتعاقدات الفتات 
تطالب بمســتحقات باقي األعــوام أيضا، 

و2015/2014م  2019/2018م  منهــا 
الذي عجز الجهاز عن إخراجها من المالية.

وعبــرت المعلمــات المتعاقــدات عــن 
غضبهن جراء االســتهتار والتســيب تجاه 

مستحقاتهن المالية ألعوام متأخرة .
وأوضحــن بــأن الجهــاز يعرقــل صرف 
لـــ2021/2020م   المالية  مســتحقاتهن 
دون وجــه حــق يذكر.. مطالبــات وزيــر 
التربية والتعليم باتخاذ اإلجراءات الازمة 

تجاه مستحقاتهن وصرفها بأسرع وقت.

بدأ صندوق صيانة الطرق والجســور 
وبتنفيــذ  الرئيســي-عدن،  المركــز 
المؤسسة العامة للطرق والجسور، أمس 
األول، بإزاحة الرمال بالخط الدائري في 

محافظة أبين.
وشــرعت الفرق الفنية بإزاحة الرمال 
تفاديــًا للحــوادث المرويــة ابتــداء من 
الخط الدائري وصوال الى ملعب الوحدة.

ويعــد الخــط الدائري خطا شــريانيا 
ببقيــة  وأبيــن  عــدن  يربــط  ســاحليا 
المحافظــات الشــرقية وســلطنة عمان 

والمملكة العربية السعودية.

وقــال المهندس عبــاس صالح أحمد 
مســؤول الصيانــة الطارئــة بصنــدوق 
صيانة الطرق والجســور إن هذه الحملة 
تأتــي ضمن الحمــات التي نقــوم بها 
في ســبيل إزاحــة الرمال مــن الخطوط 

الرئيسية الشريانية.
ولفــت عبــاس إلــى أن حملــة إزاحة 
الرمال مستمرة ابتداء من جولة المجاري 

في خورمكسر ووصوال إلى شقرة.
يذكــر أن الصنــدوق مســتمر فــي 
عملية إزاحة الرمال من بقية المناطق 
المعرضــة للزحف الصحــراوي وتحرك 
الرمــال إلى خطوطها اإلســفلتية مثل 
خــط العلــم دوفــس، وأيضــا عمران 

المخا.

عادت طائرة الخطوط الجوية اليمنية إلى 
مطار عدن صباح أمس عقب إقاعها منه.

وعادت الطائــرة عقب وفاة أحــد الركاب 
وهي امــرأة مســنة عقب دقائق مــن إقاع 

الطائرة.
وقال مصدر في طيران اليمنية إن الطائرة عادت الستكمال إجراءات نقل الجثمان الى 

خارج المطار.

اعتقلت قوة عسكرية من لواء جبل حديد 
مدير قسم شرطة المعا بعدن عصر أمس.

وقال مصدر في الشــرطة لصحيفة “عدن 
الغد” إن العقيد علي الزميلي اعتقل من قبل 

قوة من لواء جبل حديد أثناء مروره بالشارع الرئيسي بالمعا.
وجاء االعتقال - بحســب مصدر في الشــرطة - عقب خاف بين مدير شــرطة المعا 

ومالك محل تجاري في المديرية.
ونقل مدير قسم شرطة المعا إلى سجن لواء جبل حديد.

نظمــت فــي الهيئــة العليــا لألدوية 
أمــس  بعــدن  الطبيــة  والمســتلزمات 
للتعريــف  توعويــة  علميــة  محاضــرة 

بالمخدرات وأنواعها.
المحاضــرة التي ألقاها خبيــر الكيمياء الدوائية المخــدرة الدكتور أنيس علي 
عبدالخالق شــارك فيها 60 مشــاركا من عدد من الجهات والهيئات ذات العاقة 
وعــدد من الصيادلــة  العاملين فــي الهيئة وناشــطين من المجتمــع المدني 

وأكاديميين من كلية الصيدلة.
وقســمت المحاضرة المخــدرات إلى مجموعات مختلفــة متطرقة إلى كل نوع 
من أنواعها والسيما االنواع المنتشرة في بادنا، وبينت الفوارق بين المخدرات 
والمؤثــرات العقلية والنفســية بحســب التصنيــف الدولي المعتمــد والجداول 

المتعارف عليها.

أهالي بلوك 13 بالشيخ عثمان يوجهون مناشدة عاجلة لمحافظ عدن

أبين.. نزول ميداني لمراقبة وضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان

أسر شهداء المقاومة في ردفان ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم

مدير خورمكسر يضع الحجر األساس لتسوير عدد من مواقع الخدمات والمرافق الحكومية

بحضور مدير التواهي.. توزيع أدوات صيد لتسعين صيادا بساحل رامبو

متعاقدات محو األمية بعدن يجددن وقفتهن االحتجاجية

)مسام( ينزع آالف األلغام خالل شهر في اليمن

بدء إزاحة الرمال بالخط الدائري في أبين

عقب إقالعها بدقائق.. طائرة )اليمنية( تعود إلى مطار عدن

قوة عسكرية تعتقل مدير قسم شرطة المعال

محاضرة توعوية عن المخدرات في الهيئة العليا لألدوية بعدن

عدن )عدن الغد( خا�س:

اأبني )عدن الغد( خا�س:

ردفان )عدن الغد( وليد احلاملي:

عدن )عدن الغد( عماد يا�سر فخرالدين:

عدن )عدن الغد( خا�س :

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( نبيل عليوة:

أعلن مشــروع “مسام” نزع )1485( 
لغمًا خال األســبوع الرابع من شــهر 
مارس الجاري، زرعتها مليشيا الحوثي 

في مختلف المحافظات.

 وأوضح المشــروع، في بيــان، أنه 
تم نزع )50( لغمــًا مضادًا لألفراد، و) 
423( لغمــًا مضادًا للدبابات، و)976( 
ذخيــرة غيــر منفجــرة، و)36( عبــوة 
ناســفة، ليرتفــع بذلك عــدد األلغام، 
التي نُزعت خال شــهر مــارس، إلى 

)5395( لغمًا.

عدن )عدن الغد( خا�س:
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البــن  بزراعــة  المزارعــون  بــدأ   -
واالســتغناء عن شــجرة القات في بعض 
المناطق، وفي بعضها اآلخر تزرع شجرة 
البن إلى جانب شــجرة القات، وهذا بحد 

املصاحلة الوطنيةاحملاكمة.. وإعدام  
تطرقنا في العدد الماضي كيف 
جرت الوســاطات من قبل بعض 
الدول الشــقيقة والصديقة، وفي 
مقدمتهــا القيــادة اليمنيــة في 
والســيد  الكويت،  صنعاء، ودولة 
الصــادق المهــدي رئيــس وزراء 
واإلمــارات  وكوبــا،  الســودان، 
العربية المتحدة، وبعض األحزاب 
العربية والمنظمات الفلسطينية، 
وفــي مقدمتها منظمــة التحرير 
الفلســطينية بقيــادة المناضــل 
السيد ياسر عرفات. وكيف فشلت 
كل الجهــود التــي بذلتهــا هذه 
األطراف بسبب تعنت القيادة في 

عدن.
وفــي هــذا العــدد يــروي لنــا 
ناصــر  علــي  األســبق  الرئيــس 
حــول محاكمتــه و102 من الذي 
أصــدرت المحكمة عليهم أحكاما 
تتــراوح بين اإلعدام والســجن.. 
ناصــر  الرئيــس  يقــول  حيــث 
مســتدركا فــي حديثــه: “وبرغم 
كل تلك الوســاطات ومــا تقدمنا 
به من مقترحات ومشــاريع للحل 
السياســي، إال أنهــم لــم يكونوا 
يــرون غيــر مصالحهــم الذاتية. 
فجأًة أعلنوا في أغسطس 1986م 
قائمة تحتوي على اسمي، ومعي 
السياســية  القيــادات  مــن   47
والعسكرية والمدنية بيانًا أعلنوه 
يطالبوننا فيه بتســليم أنفســنا، 
وأعلنوا عزمهم على عقد محاكمة 
لنا مع 97 من القيادات السياسية 
والعسكرية والمدنية القابعة في 
ســجون عــدن منذ أحــداث يناير 

1986م”.
بداية احملاكمة 

وتضيــف الرئيــس ناصر قائا: 
“وهكذا بدأت المحكمة جلساتها 
بتاريخ 22/ 11/ 1986، واستمرت 
إلى أن بلغ عدد جلســاتها 143، 
استمعت فيها المحكمة إلى 167 
الدفاع  هيئة  وتكونت  )شــاهدًا(، 
عــن المتهمين مــن 17 محاميًا، 
ووجه االدعــاء اتهامات بالخيانة، 
واإلرهــاب، والتخريــب، إلى علي 
ناصــر محمد ورفاقــه، وفي ختام 
المحاكمة فــي 17/ 12/ 1987، 
أصــدرت أحكامهــا بإدانــة 102 

من المتهميــن، وأصدرت أحكامًا 
اإلعــدام  بيــن  تــراوح  بحقهــم 
 6 ســاحة  وبــرأت  والســجن، 

متهمين”.
املرافعة اخلتامية 

وتطــرق الرئيــس ناصــر فــي 
حديثه وقــال: “المرافعة الختامية 
للمدعــي العام ركــزت على أن ما 
ســمَّوه التيار اليميني أخذ يندفع 
محمومًا إلى إعداد العدة للحسم 
العســكري، الــذي جــرى في 13 
ينايــر، ولخص وقائع القضية بأن 
التخطيــط  مارســوا  المتهميــن 
الســرية لإلعــداد  واالجتماعــات 
لهــا،  التجنيــد  ثــم  للمؤامــرة، 
وأخيــرًا التحرك وتنفيذ المؤامرة، 
باغتيال أعضاء المكتب السياسي 
وحراسهم، ثم باستخدام ساحي 
وبعــض  والطيــران  البحريــة 
المســلحة لاســتياء  الوحــدات 
على المقــرات الحكومية، وخاصة 
مبنى اإلذاعة والتلفزيون، والقيام 
بالتصفيــة الجســدية لعــدد من 
أعضــاء اللجنــة المركزية للحزب 
حكوميــة  وكــوادر  االشــتراكي، 
وعســكرية وحزبيــة. وطالب في 
ختــام مرافعتــه بتطبيــق عقوبة 

رادعة تتناسب مع التهم.
فــي  جــاء  فقــد  الدفــاع،  أمــا 
مرافعته الختامية نفي كل التهم 
الموجهــة، ورأى أن تهمة التآمر 
والخيانــة بقصد االســتياء على 
السلطة ليس واردًا على من كان 
يملكها، باعتبار أن المتهمين في 

هذه الحالة كانوا يملكونها أصًا، 
وأنــه ليس فعــًا جنائيــًا جرميًا، 

ولكنه هدف سياسي بحت.
وأشــار إلى أنــه ال يمكن إغفال 
الخــاف فــي القيادة السياســية 
قبل األحــداث، وما عكســه ذلك 
من انشــقاق في صفوف الحزب، 
وأن أحــداث 13 ينايــر لــم تكن 
رأب  محــاوالت  ألن  مفاجئــة، 
الصــدع ديمقراطيــًا قد فشــلت، 
وأخــذت التهديــدات المتبادلــة 
تتعالى بحســم الموقف من قبل 

الطرفين”.
عن أنفسهماملتهمون يدافعون  

وتابــع الرئيــس ناصــر حديثه 
وقال: “دافع المتهمون الحاضرون 
أن  وأكــدوا  أنفســهم،  عــن 
االعترافــات انتزعت منهم بالقوة 
خــال التحقيقــات التــي أجرتها 
معهــم األجهــزة األمنيــة، لذلك 

فهــي ال تشــكل دليــًا ضدهم. 
إلــى أن ال غبــار علــى  وأشــاروا 
ماضيهم النضالي وإســهاماتهم 
في الحياة السياسية واالجتماعية.
إشكالية  بعضهم  واســتعرض 
العســكرية.  األوامر  تنفيذ  التزام 
كذلك أشاروا إلى أن ما حدث كان 
نتيجــة خافــات وأخطاء ســابقة 
وتراكمات. وكان كل متهم يعلو 
منصة الدفاع، يبدأ كامه بإعان 
براءته مــن التهم الموجهة إليه، 
وحيث إن المحاكمة استمرت أكثر 
مــن عام، فقــد أخــذ المواطنون 
اســم “مسلســل  يطلقون عليها 
البــريء”. كذلــك رأى البعض أن 
المحاكمــة جاءت لتكــون بمثابة 
وتثقيفهم  النــاس  لتربيــة  مادة 
حــول إرهــاب الدولــة، فــإن كل 
مــن يفكر في العمــل ضد هؤالء 
الحكام ســينال عقوبات شديدة، 
والمثــال أمــام الجميــع، وأحكام 
اإلعدام جــاءت إعدامًا للمصالحة 

الوطنية”.
في السجنمذكرات علي حنش  

ويسترســل الرئيس علي ناصر 
فــي حديثه قائــا: “وفــي وثيقة 
كتبها أحد المتهمين )علي حنش 
هادي( عن ذكرياته في الســجن 
والمحاكمــة، ودوّنهــا بخط يده 
أن  ذكــر   ،1990  /7  /19 فــي 
القانــون كان في إجــازة يومها، 
إذ إن كل اإلجــراءات لــم تلتــزم 
القوانيــن، وتحدث عــن تعذيب 
المتهمين باســتمرار، وأن قاضي 

المحكمة كان منحازًا، إذ إنه كان 
من أتباع الطرف اآلخر، أي النظام 
في عدن، وهذا مؤشــر مهم على 
عدم شرعية المحكمة وقانونيتها، 
وعلــى عــدم نزاهتهــا، واألدهى 
من ذلــك أن المتهميــن فوجئوا 
بدخول القاضــي قاعة المحكمة، 
ووراءه حارســه الــذي لــم يكــن 
سوى جاد السجن. وهكذا رفض 
وذكروا  المحاكمــة،  المتهمــون 
للقضيــة،  السياســي  بالطابــع 
وكشفوا طبيعة الصراع الذي نشأ 
في الحزب قبل األحداث، وخلفيات 

األحداث ومسبباتها.
وأصــدر حيــدر العطاس قــرارًا 
جمهوريــًا بالتصديق على أحكام 
اإلعــدام غيابيًا على كل من: علي 
ناصر محمــد، عبد ربــه منصور، 
عبــد اهلل علي عليــوة، أحمد عبد 
اهلل، أحمد مساعد حسين، محمد 
علي أحمــد. وحضوريــًا على كل 
من: فــاروق علــي أحمــد، هادي 
أحمد ناصر، علوي حسين فرحان، 
أحمــد حســين موســى، مبــارك 
ســالم. ونُفذ حكم اإلعدام بهم 
رميــًا بالرصاص مســاء يوم 29/ 

12/ 1987م.
وقد استنكر الرأي العام اليمني 
والعربــي والدولي تنفيــذ أحكام 
اإلعــدام فــي ليلة رأس الســنة، 
واستقبال عام جديد، ومن جانبنا 
اعتبرنــا هــذه األحــكام بمثابــة 
إعدام للمصالحــة الوطنية، التي 

رفضها الطرف المنتصر”.
)للحديث بقية(

      )عدن الغد( تنفرد بنشر مذكرات )ذاكرة وطن.. جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية 1967-1990( للرئيس علي ناصر محمد         )احللقة  209 (

علي ناصر يروي محاكمته ورفاقه التي قضت بأحكام بين اإلعدام والسجن

 متابعة وترتيب / د. اخل�سر عبداهلل:

تنفرد )عدن الغد( في صحيفتها الورقية وموقعها اإللكتروني بنشــر أبرز وأهم المذكرات 
للرئيس األســبق علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وقد سبق 
للصحيفــة أن قامت بنشــر مذكرات )ذاكرة وطن - والطريق إلــى عدن - القطار.. رحلة إلى 

الغرب - وعدن التاريخ والحضارة(.
وفي هذه المرة ســتقوم )عدن الغد( بنشــر مذكرات جديدة من حياة الرئيس علي ناصر 

)جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967 - 1990(.
وتعد هذه المذكرات الجزء الخامس من محطات وتاريخ الرئيس علي ناصر محمد.

حيــث يذكــر لنا فــي مذكراته عــن  وقائع وأحــداث وتغيــرات ألمت  بجمهوريــة اليمن 
الديمقراطية الشــعبية مــن عام )67 - 90م(، حيــث يقول الرئيس ناصر: “ال شــك في أّن 
قارئ هذه المذكرات ســيجد نفســه مشدودًا إلى الماضي ومســتغرقًا فيه، وربما توّلد لديه 
انطباع قوي بأّن تجربة اليمن الديمقراطية لم تكن سوى صراعات عنيفة من أجل السلطة 
أو في ســبيلها، وأّن صفحات هذه التجربة ال تحمل ما يمكن االعتزاز به، فضًا عن أْن ليس 
فــي تقديمها ما يمكن االســتفادة منه والتعويل عليه أو التفــاؤل به... بقية التفاصيل من 

المذكرات  نسردها في أثناء السطور  وإليكم  ما جاء فيها.

االعترافات انتزعت من املتهمني 
بالقوة خالل التحقيقات

اتهمنا باخليانة واإلرهاب والتخريب 
والتخطيط لقتل أعضاء املكتب السياسي

يوميــــة
    م�ستقلــــة

         جامعـــــة
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وجه أهالي بلوك 13 )شــارع الخمسين( 
فــي منطقــة كــود العثماني فــي مديرية 
الشيخ عثمان مناشــدة عاجلة إلى محافظ 

عدن أحمد حامد لملس.
وقــال األهالــي فــي معرض شــكواهم 
للصحيفة، إنهم سكنوا بلوك 13 بمنطقة 
كود العثماني في الممدارة بالشيخ عثمان 

منُذ فترة طويلة برفقة العديد من األســر، 
حيث بنوا منازلهم في هذا الحي الذي كان 
في أراٍض عشــوائية وليســت رسمية مثل 
معظم األســر فــي المنطقة، حــد قولهم.
وأشــار األهالي إلى أنهم ومنُذ ذلك الحين 
لم يتعرضــوا ألي أذى بخصوص منازلهم 
إال أنهــم تفاجئــوا عقب عدة أيــام بقدوم 
قــوة أمنية إلى الحي أخبرتهم أن منازلهم 
ســوف تتعرض للهدم بحجــة أنها بُنيت 

بطريقة عشوائية”.

وأوضح األهالي أنه “ال يوجد لديهم أي 
مكان آخر للسكن فيه وال يمكن أن يتركوا 
منازلهــم تتعــرض للهــدم إال بضمانــة 

تعويضهم”.
وناشد األهالي محافظ عدن أحمد حامد 
لملس ومدير شــرطة عدن اللــواء مطهر 
الشــعيبي التدخل العاجــل للنظر في هذه 
القضية وإنصافهم حسب النظام والقانون 
وبأسرع وقت ممكن قبل حدوث أي شيء، 

وفق تعبيرهم.

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة 
أبين والســلطة المحليــة بمديرية زنجبار 
نزوال ميدانيــا إلى المحــات التجارية في 
أســواق مدينة زنجبار، بمشاركة مدير عام 
مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سالم 
المعلــم واألمين العــام للمجلس المحلي 

بمديرية زنجبار غســان شيخ فرج الكثيري، 
وذلك لمراقبة وضبط األســعار مع اقتراب 
شهر رمضان المبارك واحتياج المواطنين 
إلــى الســلع الغذائية لســد حاجتهم ومع 
ارتفاع األســعار جراء تدهــور قيمة العملة 
الوطنية في مقابــل العمات األجنبية مما 

ساهم في معاناة المواطنين.
وأوضح مدير مكتــب الصناعة والتجارة 
بأبيــن وأمين محلــي زنجبار بــأن النزول 
بهــدف التخفيف مــن معانــاة المواطنين 

جراء ارتفاع اسعار الســلع الغذائية بسبب 
عــدم ثبــات قيمة الصــرف وتدنــي قيمة 
العملــة الوطنيــة فــي مقابــل العمــات 

األجنبية.
وحثا التجــار على مراعاة المواطن خال 
هذا الشهر المبارك وعدم المغاالة والرضا 
بالكســب اليســير بالحــد األدنــى مراعاة 
للظروف المعيشــية والوضع الذي يمر به 
الوطن بشكل عام الذي ألقى بظاله على 

المواطن البسيط وفاقم األعباء عليه.

نفــذت أســر شــهداء المقاومــة الجنوبية 
وقفتهــم  ردفــان  فــي  الســلمي  والحــراك 

االحتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
وفــي أثنــاء الوقفة نددت األســر بما لحق 
بها من الظلم والتهميش مطالبين بتسوية 
أوضاعهم أسوًة بحقوق الشهداء في األحزمة 
األمنيــة وقــوات الصاعقة والدعم واالســناد 
والســاحل الغربــي، الذين يســتلمون رواتب 

مــن التحالف العربــي، مؤكدين أنهــم يعانون 
ظروفــا اقتصادية محيطة وقاســية وال يملكون 

ما يعيلون به أسرهم.
واصــدرت أســر الشــهداء بيانــا عبــروا فيه 
عما لحق بُأســرهم وذويهم مــن ضرر من جور 

الحرمــان وعــدم المســاواة بين الشــهداء في 
الحقــوق، وقالــوا “فقد تبين بأن الشــهداء في 
الجنــوب غيــر متســاوين بالحقــوق فالبعــض 
مــن شــهداء الحــرب في عــدن لعــام 2015م 
والشــهداء التابعيــن لقــوات األحزمــة األمنية 
والدعــم واالســناد وألوية الصاعقــة والعمالقة 

وقوات الســاحل الغربي تــم اعتماد رواتب لهم 
من التحالف، بينما شــهداء المقاومة الجنوبية 
فــي جبهات ردفان العندـ  بلهـ  كرش... وغيرها 
لعــام 2015م وشــهداء الحــراك الســلمي لم 
يعتمد لهم رواتب مــن التحالف وإكراميات من 
التحالف  قيــادة  االنتقالي”.وطالبــوا  المجلــس 
العربــي وقيــادة المجلــس االنتقالــي باعتماد 
رواتــب شــهرية واكراميات لشــهداء المقاومة 
الجنوبيــة ردفــان، كما طالبوا قيــادة المجلس 
االنتقالــي ممثلــة باللــواء عيــدروس الزبيدي 
بالنظر لكل أســر شــهداء الجنوب وتســويتهم 

بالحقوق واالكراميات.
ووضعــوا مهلــة إلــى نهاية شــهر رمضان 
المبارك لمعالجة أوضاع الشــهداء وتســويتهم 
بالحقــوق ومنهــا رواتبهم، مؤكديــن أن لهم 

خيارات التصعيد.

قام مديــر عام مديرية خورمكســر، 
بالعاصمة عدن، عواس الزهري، صباح 
أمــس األول الثاثــاء، بوضــع الحجــر 
األســاس لمشــروع تســوير عــدد من 
المتنفســات وأراضي الخدمــات العامة 

بالمديرية.
وأكــد مدير خورمكســر أن تســوير 

مواقــع األراضــي الحكوميــة والمخصصــة لمرافــق حكوميــة 
وخدمــات عامة يأتــي في إطار حرص قيــادة المديرية للحفاظ 
على الممتلكات العامة وأراضي الدولة من أي عمليات بسط أو 

اعتداء قد تطالها.
وأوضــح الزهري أن التســوير 
شــمل في مرحلته األولى تسوير 
مواقــع مخصصــة لبناء مســجد 
ومدرســة وحديقة عامــة بوحدة 
جــوار 648 بمنطقــة الصولبان   
فاعل  مــن  بتمويل  بالمديريــة، 

خير.
وأشــار إلى أن المديرية سبق 
وأن نفــذت عــددا مــن حمــات 
اإلزالة في أراضي الدولة ومواقع مخصصة للخدمات تم البسط 
عليها، مشيدا بدور األخ محمد أحمد اللبني وكافة أبناء المنطقة 

بالحفاظ على المتنفسات وتسويرها.

تم صباح أمس األربعاء بســاحل رامبو 
بمديريــة التواهــي فــي عــدن وبحضور 
المهنــدس كتبــي عمر كتبــي مدير عام 
مديريــة التواهي، ومحمــد البناء ضابط 
مشــروع دعم سبل المعيشــة للصيادين 
بمحافظة عدن، وسعيد شيباني أمين عام 
محلــي مديريــة التواهي، تســليم أدوات 
الصيد لتســعين صيادا كدعم ومساعدة 

مقدمة من منظمة العمل من اجل االنسانية  )مشروع دعم سبل 
المعيشة الطارئ للصيادين( بمحافظة عدن.

وبهــذا الصدد صــرح المهنــدس كتبي عمر كتبــي مدير عام 
التواهي قائا: ســعداء بحضورنا تســليم ادوات الصيد لتســعين 

صيادا وهو دعم مقدم مشكور 
مــن منظمــة العمل مــن أجل 
االنسانية )مشــروع دعم سبل 
للصيادين  الطــارئ  المعيشــة 
بمحافظة عدن ( وهذا بطبيعة 
الحــال سيســهم فــي توفيــر 
االصطيــاد  اعمــال  وتحســين 
للصياديــن بــل هو مســاعدة 
لتســعين اسرة تســد بها رمق 

معيشتها.
الصياديــن  مــن  متمنيــا 
المحافظــة علــى أدوات الصيــد المقدمة لهم الســتمرار رزقهم 
دون انقطــاع، كما ان هدفنا الرئيســي أن تقدم اكثر من منظمة 
او جمعية اخرى بمشــروع اخر للصياديــن واتمنى ان تزدهر هذه 

المنطقة الساحلية الجميلة.

جــددت متعاقــدات محو األميــة بعدن 
صبــاح أمــس الوقفــة االحتجاجيــة التي 
دعيــن لها خال االيام الســابقة، احتجاجا 
علــى تأخــر مســتحقات العــام الماضــي 
2021/2020م  والتي كان مقرر استامها 

في مارس2021م.
وأثناء الوقفة رفعت المتعاقدات الفتات 
تطالب بمســتحقات باقي األعــوام أيضا، 

و2015/2014م  2019/2018م  منهــا 
الذي عجز الجهاز عن إخراجها من المالية.

وعبــرت المعلمــات المتعاقــدات عــن 
غضبهن جراء االســتهتار والتســيب تجاه 

مستحقاتهن المالية ألعوام متأخرة .
وأوضحــن بــأن الجهــاز يعرقــل صرف 
لـــ2021/2020م   المالية  مســتحقاتهن 
دون وجــه حــق يذكر.. مطالبــات وزيــر 
التربية والتعليم باتخاذ اإلجراءات الازمة 

تجاه مستحقاتهن وصرفها بأسرع وقت.

بدأ صندوق صيانة الطرق والجســور 
وبتنفيــذ  الرئيســي-عدن،  المركــز 
المؤسسة العامة للطرق والجسور، أمس 
األول، بإزاحة الرمال بالخط الدائري في 

محافظة أبين.
وشــرعت الفرق الفنية بإزاحة الرمال 
تفاديــًا للحــوادث المرويــة ابتــداء من 
الخط الدائري وصوال الى ملعب الوحدة.

ويعــد الخــط الدائري خطا شــريانيا 
ببقيــة  وأبيــن  عــدن  يربــط  ســاحليا 
المحافظــات الشــرقية وســلطنة عمان 

والمملكة العربية السعودية.

وقــال المهندس عبــاس صالح أحمد 
مســؤول الصيانــة الطارئــة بصنــدوق 
صيانة الطرق والجســور إن هذه الحملة 
تأتــي ضمن الحمــات التي نقــوم بها 
في ســبيل إزاحــة الرمال مــن الخطوط 

الرئيسية الشريانية.
ولفــت عبــاس إلــى أن حملــة إزاحة 
الرمال مستمرة ابتداء من جولة المجاري 

في خورمكسر ووصوال إلى شقرة.
يذكــر أن الصنــدوق مســتمر فــي 
عملية إزاحة الرمال من بقية المناطق 
المعرضــة للزحف الصحــراوي وتحرك 
الرمــال إلى خطوطها اإلســفلتية مثل 
خــط العلــم دوفــس، وأيضــا عمران 

المخا.

عادت طائرة الخطوط الجوية اليمنية إلى 
مطار عدن صباح أمس عقب إقاعها منه.

وعادت الطائــرة عقب وفاة أحــد الركاب 
وهي امــرأة مســنة عقب دقائق مــن إقاع 

الطائرة.
وقال مصدر في طيران اليمنية إن الطائرة عادت الستكمال إجراءات نقل الجثمان الى 

خارج المطار.

اعتقلت قوة عسكرية من لواء جبل حديد 
مدير قسم شرطة المعا بعدن عصر أمس.

وقال مصدر في الشــرطة لصحيفة “عدن 
الغد” إن العقيد علي الزميلي اعتقل من قبل 

قوة من لواء جبل حديد أثناء مروره بالشارع الرئيسي بالمعا.
وجاء االعتقال - بحســب مصدر في الشــرطة - عقب خاف بين مدير شــرطة المعا 

ومالك محل تجاري في المديرية.
ونقل مدير قسم شرطة المعا إلى سجن لواء جبل حديد.

نظمــت فــي الهيئــة العليــا لألدوية 
أمــس  بعــدن  الطبيــة  والمســتلزمات 
للتعريــف  توعويــة  علميــة  محاضــرة 

بالمخدرات وأنواعها.
المحاضــرة التي ألقاها خبيــر الكيمياء الدوائية المخــدرة الدكتور أنيس علي 
عبدالخالق شــارك فيها 60 مشــاركا من عدد من الجهات والهيئات ذات العاقة 
وعــدد من الصيادلــة  العاملين فــي الهيئة وناشــطين من المجتمــع المدني 

وأكاديميين من كلية الصيدلة.
وقســمت المحاضرة المخــدرات إلى مجموعات مختلفــة متطرقة إلى كل نوع 
من أنواعها والسيما االنواع المنتشرة في بادنا، وبينت الفوارق بين المخدرات 
والمؤثــرات العقلية والنفســية بحســب التصنيــف الدولي المعتمــد والجداول 

المتعارف عليها.

أهالي بلوك 13 بالشيخ عثمان يوجهون مناشدة عاجلة لمحافظ عدن

أبين.. نزول ميداني لمراقبة وضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان

أسر شهداء المقاومة في ردفان ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم

مدير خورمكسر يضع الحجر األساس لتسوير عدد من مواقع الخدمات والمرافق الحكومية

بحضور مدير التواهي.. توزيع أدوات صيد لتسعين صيادا بساحل رامبو

متعاقدات محو األمية بعدن يجددن وقفتهن االحتجاجية

)مسام( ينزع آالف األلغام خالل شهر في اليمن

بدء إزاحة الرمال بالخط الدائري في أبين

عقب إقالعها بدقائق.. طائرة )اليمنية( تعود إلى مطار عدن

قوة عسكرية تعتقل مدير قسم شرطة المعال

محاضرة توعوية عن المخدرات في الهيئة العليا لألدوية بعدن

عدن )عدن الغد( خا�س:

اأبني )عدن الغد( خا�س:

ردفان )عدن الغد( وليد احلاملي:

عدن )عدن الغد( عماد يا�سر فخرالدين:

عدن )عدن الغد( خا�س :

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( خا�س:

عدن )عدن الغد( نبيل عليوة:

أعلن مشــروع “مسام” نزع )1485( 
لغمًا خال األســبوع الرابع من شــهر 
مارس الجاري، زرعتها مليشيا الحوثي 

في مختلف المحافظات.

 وأوضح المشــروع، في بيــان، أنه 
تم نزع )50( لغمــًا مضادًا لألفراد، و) 
423( لغمــًا مضادًا للدبابات، و)976( 
ذخيــرة غيــر منفجــرة، و)36( عبــوة 
ناســفة، ليرتفــع بذلك عــدد األلغام، 
التي نُزعت خال شــهر مــارس، إلى 

)5395( لغمًا.

عدن )عدن الغد( خا�س:
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تحرك جديد لالنتقالي يفقد الشرعية آخر ما تبقى لها فــــــــــي الجنوب

يعلن مشروع األشغال العامة 

كشفت تقارير صحية عن انتشار مرض 
الحصبــة وظهــور حــاالت إصابــة بهــذا 
المرض فــي مديريات محافظــة عدن إثر 

غياب الجانب الصحي.
ويقــول مصــدر طبــي متخصــص  في 
الحميات فــي مديرية صيــرة :”إن المركز 
الصحي التابع للمديرية يســتقبل كل يوم 
حــاالت مصابــة بحميــات مختلفــة ولكن 
أكثــر الحــاالت تشــخص بالحصبــة ألنها 
تحمــل نفس األعــراض وخاصــة من فئة 

األطفال األكثر عرضــة حيث إنهم أصحاب 
المناعة األضعف من كل الفئات.

ويوكــد :” إن هناك حاالت تأتي متأخرة 
ووضع الطفــل يكون صعبا بســبب جهل 
األهــل بخطــورة المرض, ومضــى يقول 
“ويوجد مــن يتعامل مع المرض  بشــكل 
قديــم حيــث يتــم غســل المريــض بماء 
معين أو استخدام كريمات أو زيوت للجلد 
وهــذا أكبر خطــأ, مما يــؤدي إلــى تزايد 
الطفــح الجلدي فيه خاصة من يعانون من 

الحساسية المزمنة“.

مناشدة إلنقاذ الوضع الصحي
مــن جهــة أخــرى ناشــد  المواطنون 

الســلطات المحلية في مختلف المديريات 
والمراكــز  بالنظافــة  لاهتمــام  بعــدن 
الصحية وتوفيــر العاجات واللــوازم لها 
من أجــل المرضى وعدم تكرار ســيناريو 
ما حدث اثناء انتشــار وباء كورونا وتهرب 
السلطات وموت الناس بأعداد كبيرة دون 
أي ذنب.وبات الكثير من األهالي ينشرون 
عبر تغريداتهم عبــر التواصل االجتماعي 
معبرين عــن خوفهم علــى أوالدهم من 

اإلصابة باألمراض.

أسباب انتشار املرض 
وأرجعت أسباب انتشار هذا المرض في 
اليمن الــى عدة عوامــل أبرزها انخفاض 
بنســبة  الروتينيــة  التغطيــة 
%7 ممــا جعلها بيئــة مائمة 
األطفال  وبقــاء  المرض  لعودة 
با تحصيــن ال تتوفــر لديهم 
المناعــة المطلوبــة مــع وجود 
نســب مرتفعة من حاالت سوء 
التغذية ، الى جانب تأثر خدمات 
باألوضاع  الروتينــي  التحصين 

التي مرت بها اليمن”.
أهمية التحصني 
 

وأشارت التقارير الطبية  إلى 
أهمية التحصين لما من شــأنه 
رفــع الحالة المناعيــة لألطفال 

غيــر المحصنيــن باعتبــاره أهم األســس 
الوقائيــة للحد من مرض الحصبة وشــلل 
اإلمــراض  وجميــع  الفيروســي  األطفــال 
القاتلة ، حيث يتضمن التحصين التطعيم 
لألطفــال وإعطائهم فيتاميــن ) أ ( الداعم 
للتحصين والمعزز لمقاومة الجسم بنسبة 
%50 وخفــض معــدالت وفيــات األطفال 
بنسبة 24 % وحمايتهم من حدوث العشي 

الليلي العمى، الصمم، تأذي الدماغ . 
ولفتت التقارير الى أن الهدف األساسي 
من حملــة التحصين ضد الحصبة وشــلل 
األطفــال يتمثل في رفع الكفــاءة المناعية 
لديهــم والقضاء علــى فيــروس الحصبة 
واحتوائــه من خــال خفض انتشــاره إلى 

ادني معدل باإلضافــة إلى أهمية الحفاظ 
على يمن خال من اإلمراض الوبائية”

ال عالج للحصبة
ويشــار الــى أنــه ال يوجد عــاج خاص 
بالحصبة ســوى الرعايــة الطبية الداعمة 
والســيما  الجيــدة  والتغذيــة  للمريــض 
الرضاعــة الطبيعــة بالنســبة للرضــع أما 
الكبــار فعاجهــم يتمثل فــي تعويضهم 
بالســوائل ومعالجــات المضاعفــات التي 
قد تنتج عنهــا وكذا تهيئة الراحة الكاملة 
للطفــل إلــى إن تنخفــض درجــة حرارته 
وعــدم تعرضــه للضــوء الشــديد حتى ال 

تتأذى العينان “.

فــي الـ11 مــن ينايــر 2022، أعلن 
التحالــف العربــي لدعم الشــرعية في 
اليمــن، إطــاق عملية “حريــة اليمن 
السعيد” بكافة المحاور والجبهات، غير 
أن هــذه العملية لم تؤتِ ثمارها بعد، 
إذ أجمــع سياســيون علــى أن العملية 
ال تعــدو كونهــا ذر رمــاد فــي عيون 

اليمنيين.
ويقول وزيــر النقل الســابق، صالح 
الجبوانــي:”  إن عملية تحريــر اليمن 
جديــدة  إعاميــة  تخريجــة  الســعيد 
يســوقها أشــقاء فــي الــدول العربية 
لليمنييــن كعاصفــة الحــزم وإعــادة 
األمــل، بالرغــم من أننا لم نــرَ حزمًا 
، وال أظــن أن هــذه العملية  وال أمــاً
الجديــدة تؤتــي ثمارهــا إال إذا غيروا 
لديهــم  إذا  الحاليــة  االســتراتيجية 
استراتيجية أصًا، وتخلوا عن القيادات 
الحكومــة  الضعيفــة المهترئــة فــي 
وعملوا على تســليح الجيــش الوطني 
وتوفيــر مرتبــات الجنــود والتخلــص 
مــن القيــادات العســكرية الفاشــلة، 
هنــا يمكــن تحقيق النصــر. أما بهذه 
الطريقــة القديمــة واألدوات الميتــة 
ستكون أسماء سموها ما أنزل اهلل بها 

من سلطان، والنتائج ال شيء”.
عمليات ملنع انتصار  

احلوثيني
 “كل العمليات التي ينفذها التحالف 
في اليمن، بما فيها عملية حرية اليمن 
الســعيد التي أعلن عنها المالكي، لذر 
الرماد في عيــون اليمنيين المؤملين 
في تحقيق هدفهم األســمى )استعادة 
المعايشــة  أثبتــت  حيــث  الدولــة(، 
والتجارب الميدانية أنه لم يكن هناك 
عمليــة ميدانية كاملة، بــل كانت وما 

تــزال كلها تنتهي بانتكاســات 
الحوثية”؛  المليشــيات  لصالــح 
كمــا يقــول الباحــث فــي علم 
محســن  العســكري  االجتمــاع 

خصروف .
“عملية  ويضيــف خصــروف: 
شــبوة التي تضمنت توجيهات 
الرئيس هادي أن تســتمر حتى 
ومديريــات  البيضــاء  تحريــر 
مــأرب، انتهــت بعــد نجاحهم 
إلى  العمالقــة  بعــودة  الباهــر 
عــدن، وتوقــف عمليتهــم في 
مأرب، ولوال بطــوالت وصمود 
الوطنــي  الجيــش  واستبســال 
ورجــال القبائــل والمقاومة في 
مــأرب لســقطت المدينــة بعد 

خذالن التحالف لهم”. 
الجوية  “العمليــات  ويتابــع: 
ليس لها هــدف إال منع انتصار 
دون  والحيلولــة  الحوثــي، 
للجيــش  الكاملــة  الهزيمــة 
الوطني، بمعنى ال انتصار كامل 

ألي طرف”. 
طائــرات  بضــع  أن  ويؤكــد 

أباتشي كفيلة بتطهير صرواح والجوف 
والمنطقــة الغربية في زمن قياســي، 
كمــا أن دعــم الجيــش الوطنــي بما 
يحتاجه من الســاح والعتاد، على غرار 
الدعم الذي تلقتــه ألوية العمالقة في 
عملية شــبوة الناجحة، كفيل بتحقيق 
النصر الكامل ودخول صنعاء واستعادة 
الدولة، ولكنه مخطط التحالف الهادف 
إلى تدميــر اليمــن دون الوصول إلى 
حلول عســكرية أو سياسية، بل بلقنة 

اليمن ليس إال.” 
والكاتــب  األكاديمــي  ويؤكــد 
السياسي سعيد النخعي، أن كثيرًا من 
المراقبين لم يعــودوا يولون اهتمامًا 
لســير المعارك في جبهــات القتال في 
اليمن، بعد تعثر ســيرها في الحديدة 
الــذي انتهــى بتوقفهــا تمامًــا بين 

الطرفيــن بعد االنســحابات المفاجئة 
وغيــر المبررة مــن مواقــع مهمة في 
الحديــدة، وتســليمها للحوثيين دون 

قتال.
 ويقــول النخعــي: اكتفــى التحالف 
بنقل المعركة إلى شــبوة وما صاحبها 
من تغيرات دراماتيكية ســريعة لسير 
المعارك قابلها الحوثيون بانســحابات 
مفاجئــة مــن بيحــان وعســيان في 
محافظة شبوة، ليعود التحالف لإلعان 
عن معركة جديدة أطلق عليها “تحرير 
اليمن الســعيد”، أوقفهــا التحالف عند 
مناطق سيطرة الحوثيين في محافظة 
مــأرب بعــد ســحبه لقــوات العمالقة 
مــن مناطــق التماس بيــن الطرفين، 
لتعــود أدراجها من حيث جاءت، ليعود 
لفتــح جبهة جديدة فــي حرض، ظلت 

عناوينها تتأرجح بين دخول الشــرعية 
إليها وخروجها منها”.

ويضيــف أن هذه المعــارك محاولة 
مــن التحالف لملء فــراغ االنتظار، لما 
ســتقرره اإلرادة الدولية بشأن اليمن 
التي تحولت إلى حلبة لصراع المصالح 
بين القــوى اإلقليميــة والدولية التي 
تدير الصراع في اليمن منذ 7 ســنوات 
بأدوات محلية ال تملك قرار السلم، وال 
الحرب، وال تخفي تبعيتها للخارج الذي 
يمدها بأســباب البقاء، وهو وحده من 
يحدد مسارها، فيســعى كل طرف من 
أطرافها الخارجية إلــى تحقيق أهدافه 
على حســاب اليمن التي باتت كريشة 
تعبــث بهــا ريــاح المصالــح الدولية 

واإلقليمية”.
 

استعراض للقوة
ويبيــن الكاتب والباحث السياســي 
العمليــات  أن  الطاهــر،  محمــود 
أو  شــبوة  فــي  األخيــرة،  العســكرية 
بمحافظة حجة )شــمالي غرب اليمن(، 
اســتعراض بالخبــرة والقــوة، وإثبات 

فاعلية المقاتلين على األرض.
 ويعتقد الطاهر أن الرئاسة اليمنية 
اتفقــت مع قوات ألويــة العمالقة على 
تحريــر المديريــات التي ســقطت في 
محافظة شــبوة بيد الحوثــي، كاختبار 
على مدى صابة هذه القوات، وقدرتها 
علــى تحقيق ما يوكل إليها من مهام، 
وكان مــن المتوقــع أن تســتمر حتى 
الوصول إلى مأرب، بالتزامن مع تقدم 
القــوات المتواجــدة فــي جبــل البلق 

الشرقي نحو عقبة ملعاء في حريب.

تقرير / دنيا فرحان:

تقرير / ب�سرى احلميدي:

عودة انتشار مرض الحصبة في مديريات عدن 

»حرية اليمن السعيد«.. لماذا توقفت العملية؟
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تحرك جديد لالنتقالي يفقد الشرعية آخر ما تبقى لها فــــــــــي الجنوب

يعلن مشروع األشغال العامة 

كشفت تقارير صحية عن انتشار مرض 
الحصبــة وظهــور حــاالت إصابــة بهــذا 
المرض فــي مديريات محافظــة عدن إثر 

غياب الجانب الصحي.
ويقــول مصــدر طبــي متخصــص  في 
الحميات فــي مديرية صيــرة :”إن المركز 
الصحي التابع للمديرية يســتقبل كل يوم 
حــاالت مصابــة بحميــات مختلفــة ولكن 
أكثــر الحــاالت تشــخص بالحصبــة ألنها 
تحمــل نفس األعــراض وخاصــة من فئة 

األطفال األكثر عرضــة حيث إنهم أصحاب 
المناعة األضعف من كل الفئات.

ويوكــد :” إن هناك حاالت تأتي متأخرة 
ووضع الطفــل يكون صعبا بســبب جهل 
األهــل بخطــورة المرض, ومضــى يقول 
“ويوجد مــن يتعامل مع المرض  بشــكل 
قديــم حيــث يتــم غســل المريــض بماء 
معين أو استخدام كريمات أو زيوت للجلد 
وهــذا أكبر خطــأ, مما يــؤدي إلــى تزايد 
الطفــح الجلدي فيه خاصة من يعانون من 

الحساسية المزمنة“.

مناشدة إلنقاذ الوضع الصحي
مــن جهــة أخــرى ناشــد  المواطنون 

الســلطات المحلية في مختلف المديريات 
والمراكــز  بالنظافــة  لاهتمــام  بعــدن 
الصحية وتوفيــر العاجات واللــوازم لها 
من أجــل المرضى وعدم تكرار ســيناريو 
ما حدث اثناء انتشــار وباء كورونا وتهرب 
السلطات وموت الناس بأعداد كبيرة دون 
أي ذنب.وبات الكثير من األهالي ينشرون 
عبر تغريداتهم عبــر التواصل االجتماعي 
معبرين عــن خوفهم علــى أوالدهم من 

اإلصابة باألمراض.

أسباب انتشار املرض 
وأرجعت أسباب انتشار هذا المرض في 
اليمن الــى عدة عوامــل أبرزها انخفاض 
بنســبة  الروتينيــة  التغطيــة 
%7 ممــا جعلها بيئــة مائمة 
األطفال  وبقــاء  المرض  لعودة 
با تحصيــن ال تتوفــر لديهم 
المناعــة المطلوبــة مــع وجود 
نســب مرتفعة من حاالت سوء 
التغذية ، الى جانب تأثر خدمات 
باألوضاع  الروتينــي  التحصين 

التي مرت بها اليمن”.
أهمية التحصني 
 

وأشارت التقارير الطبية  إلى 
أهمية التحصين لما من شــأنه 
رفــع الحالة المناعيــة لألطفال 

غيــر المحصنيــن باعتبــاره أهم األســس 
الوقائيــة للحد من مرض الحصبة وشــلل 
اإلمــراض  وجميــع  الفيروســي  األطفــال 
القاتلة ، حيث يتضمن التحصين التطعيم 
لألطفــال وإعطائهم فيتاميــن ) أ ( الداعم 
للتحصين والمعزز لمقاومة الجسم بنسبة 
%50 وخفــض معــدالت وفيــات األطفال 
بنسبة 24 % وحمايتهم من حدوث العشي 

الليلي العمى، الصمم، تأذي الدماغ . 
ولفتت التقارير الى أن الهدف األساسي 
من حملــة التحصين ضد الحصبة وشــلل 
األطفــال يتمثل في رفع الكفــاءة المناعية 
لديهــم والقضاء علــى فيــروس الحصبة 
واحتوائــه من خــال خفض انتشــاره إلى 

ادني معدل باإلضافــة إلى أهمية الحفاظ 
على يمن خال من اإلمراض الوبائية”

ال عالج للحصبة
ويشــار الــى أنــه ال يوجد عــاج خاص 
بالحصبة ســوى الرعايــة الطبية الداعمة 
والســيما  الجيــدة  والتغذيــة  للمريــض 
الرضاعــة الطبيعــة بالنســبة للرضــع أما 
الكبــار فعاجهــم يتمثل فــي تعويضهم 
بالســوائل ومعالجــات المضاعفــات التي 
قد تنتج عنهــا وكذا تهيئة الراحة الكاملة 
للطفــل إلــى إن تنخفــض درجــة حرارته 
وعــدم تعرضــه للضــوء الشــديد حتى ال 

تتأذى العينان “.

فــي الـ11 مــن ينايــر 2022، أعلن 
التحالــف العربــي لدعم الشــرعية في 
اليمــن، إطــاق عملية “حريــة اليمن 
السعيد” بكافة المحاور والجبهات، غير 
أن هــذه العملية لم تؤتِ ثمارها بعد، 
إذ أجمــع سياســيون علــى أن العملية 
ال تعــدو كونهــا ذر رمــاد فــي عيون 

اليمنيين.
ويقول وزيــر النقل الســابق، صالح 
الجبوانــي:”  إن عملية تحريــر اليمن 
جديــدة  إعاميــة  تخريجــة  الســعيد 
يســوقها أشــقاء فــي الــدول العربية 
لليمنييــن كعاصفــة الحــزم وإعــادة 
األمــل، بالرغــم من أننا لم نــرَ حزمًا 
، وال أظــن أن هــذه العملية  وال أمــاً
الجديــدة تؤتــي ثمارهــا إال إذا غيروا 
لديهــم  إذا  الحاليــة  االســتراتيجية 
استراتيجية أصًا، وتخلوا عن القيادات 
الحكومــة  الضعيفــة المهترئــة فــي 
وعملوا على تســليح الجيــش الوطني 
وتوفيــر مرتبــات الجنــود والتخلــص 
مــن القيــادات العســكرية الفاشــلة، 
هنــا يمكــن تحقيق النصــر. أما بهذه 
الطريقــة القديمــة واألدوات الميتــة 
ستكون أسماء سموها ما أنزل اهلل بها 

من سلطان، والنتائج ال شيء”.
عمليات ملنع انتصار  

احلوثيني
 “كل العمليات التي ينفذها التحالف 
في اليمن، بما فيها عملية حرية اليمن 
الســعيد التي أعلن عنها المالكي، لذر 
الرماد في عيــون اليمنيين المؤملين 
في تحقيق هدفهم األســمى )استعادة 
المعايشــة  أثبتــت  حيــث  الدولــة(، 
والتجارب الميدانية أنه لم يكن هناك 
عمليــة ميدانية كاملة، بــل كانت وما 

تــزال كلها تنتهي بانتكاســات 
الحوثية”؛  المليشــيات  لصالــح 
كمــا يقــول الباحــث فــي علم 
محســن  العســكري  االجتمــاع 

خصروف .
“عملية  ويضيــف خصــروف: 
شــبوة التي تضمنت توجيهات 
الرئيس هادي أن تســتمر حتى 
ومديريــات  البيضــاء  تحريــر 
مــأرب، انتهــت بعــد نجاحهم 
إلى  العمالقــة  بعــودة  الباهــر 
عــدن، وتوقــف عمليتهــم في 
مأرب، ولوال بطــوالت وصمود 
الوطنــي  الجيــش  واستبســال 
ورجــال القبائــل والمقاومة في 
مــأرب لســقطت المدينــة بعد 

خذالن التحالف لهم”. 
الجوية  “العمليــات  ويتابــع: 
ليس لها هــدف إال منع انتصار 
دون  والحيلولــة  الحوثــي، 
للجيــش  الكاملــة  الهزيمــة 
الوطني، بمعنى ال انتصار كامل 

ألي طرف”. 
طائــرات  بضــع  أن  ويؤكــد 

أباتشي كفيلة بتطهير صرواح والجوف 
والمنطقــة الغربية في زمن قياســي، 
كمــا أن دعــم الجيــش الوطنــي بما 
يحتاجه من الســاح والعتاد، على غرار 
الدعم الذي تلقتــه ألوية العمالقة في 
عملية شــبوة الناجحة، كفيل بتحقيق 
النصر الكامل ودخول صنعاء واستعادة 
الدولة، ولكنه مخطط التحالف الهادف 
إلى تدميــر اليمــن دون الوصول إلى 
حلول عســكرية أو سياسية، بل بلقنة 

اليمن ليس إال.” 
والكاتــب  األكاديمــي  ويؤكــد 
السياسي سعيد النخعي، أن كثيرًا من 
المراقبين لم يعــودوا يولون اهتمامًا 
لســير المعارك في جبهــات القتال في 
اليمن، بعد تعثر ســيرها في الحديدة 
الــذي انتهــى بتوقفهــا تمامًــا بين 

الطرفيــن بعد االنســحابات المفاجئة 
وغيــر المبررة مــن مواقــع مهمة في 
الحديــدة، وتســليمها للحوثيين دون 

قتال.
 ويقــول النخعــي: اكتفــى التحالف 
بنقل المعركة إلى شــبوة وما صاحبها 
من تغيرات دراماتيكية ســريعة لسير 
المعارك قابلها الحوثيون بانســحابات 
مفاجئــة مــن بيحــان وعســيان في 
محافظة شبوة، ليعود التحالف لإلعان 
عن معركة جديدة أطلق عليها “تحرير 
اليمن الســعيد”، أوقفهــا التحالف عند 
مناطق سيطرة الحوثيين في محافظة 
مــأرب بعــد ســحبه لقــوات العمالقة 
مــن مناطــق التماس بيــن الطرفين، 
لتعــود أدراجها من حيث جاءت، ليعود 
لفتــح جبهة جديدة فــي حرض، ظلت 

عناوينها تتأرجح بين دخول الشــرعية 
إليها وخروجها منها”.

ويضيــف أن هذه المعــارك محاولة 
مــن التحالف لملء فــراغ االنتظار، لما 
ســتقرره اإلرادة الدولية بشأن اليمن 
التي تحولت إلى حلبة لصراع المصالح 
بين القــوى اإلقليميــة والدولية التي 
تدير الصراع في اليمن منذ 7 ســنوات 
بأدوات محلية ال تملك قرار السلم، وال 
الحرب، وال تخفي تبعيتها للخارج الذي 
يمدها بأســباب البقاء، وهو وحده من 
يحدد مسارها، فيســعى كل طرف من 
أطرافها الخارجية إلــى تحقيق أهدافه 
على حســاب اليمن التي باتت كريشة 
تعبــث بهــا ريــاح المصالــح الدولية 

واإلقليمية”.
 

استعراض للقوة
ويبيــن الكاتب والباحث السياســي 
العمليــات  أن  الطاهــر،  محمــود 
أو  شــبوة  فــي  األخيــرة،  العســكرية 
بمحافظة حجة )شــمالي غرب اليمن(، 
اســتعراض بالخبــرة والقــوة، وإثبات 

فاعلية المقاتلين على األرض.
 ويعتقد الطاهر أن الرئاسة اليمنية 
اتفقــت مع قوات ألويــة العمالقة على 
تحريــر المديريــات التي ســقطت في 
محافظة شــبوة بيد الحوثــي، كاختبار 
على مدى صابة هذه القوات، وقدرتها 
علــى تحقيق ما يوكل إليها من مهام، 
وكان مــن المتوقــع أن تســتمر حتى 
الوصول إلى مأرب، بالتزامن مع تقدم 
القــوات المتواجــدة فــي جبــل البلق 

الشرقي نحو عقبة ملعاء في حريب.

تقرير / دنيا فرحان:

تقرير / ب�سرى احلميدي:

عودة انتشار مرض الحصبة في مديريات عدن 
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تحرك جديد لالنتقالي يفقد الشرعية آخر ما تبقى لها فــــــــــي الجنوبمدير عام صحة رضوم بشبوة لـ)عدن الغد(:

ومدراء مكاتب شؤون الشهداء في المحافظات المحررة

لحج.. 

 
فيما رمضان على األبواب، تبدو األســواق 
في اليمــن على عكس الســنوات الســابقة 
من اإلقبال. فبعد جولة داخل أحد األســواق 
، تبدو كئيبة وبائســة، أسواقها ليست بذاك 
االزدحام. تخلو مامح القادمين إلى األسواق 
مــن البهجة رغم قرب حلول شــهر “الرحمة 

والمغفرة”.
تواجه مأرب الواقعة ضمن مناطق سيطرة 
مع  المواجهات  ثنائيــة  حكومة  الشــرعية ، 
مســلحي جماعة الحوثي واألزمة االقتصادية 

نتيجة تدهور العملة الوطنية.
تقوم األسر المسلمة حول العالم، بما في 
ذلك اليمن، الترتيب لشــراء المواد الغذائية 
اســتعدادًا لرمضان. لكن هذا العام مختلف 
تمامًــا في مــأرب عــن بقية الســنوات في 
اإلقبال على شــراء متطلبات شــهر رمضان، 
كما يقــول الكثير مــن المواطنين في هذه 

المحافظة.
فارتفاع األســعار مقارنة بدخــل المواطن 
وانهيــار العملــة ربما وحــده، يكفي إلعطاء 
إشارة إلى مدى المأساة التي تنذر بحالة من 
البؤس التي تســود المتســوقين والبائعين 

في األسواق.
موسم بدون تخفيضات 

“كيف نستقبل رمضان ونشتري احتياجاته 
واألسعار مرتفعة في األسواق والصرف يزداد 
كل يوم والظروف صعبــة!” تقول أم محمد، 

من سكان مدينة مأرب.
 

في أيام شهر شعبان في السنوات السابقة، 
كانت األســواق مزدحمة في المدينة، بينما 
األســواق هذا العام فارغــة، وهناك ال توجد 
مامح طبيعية لاستعداد في استقبال شهر 

رمضان وتوفير متطلباته”.
وتضيــف أم محمــد: “لــو جــاءت الرواتب 
واستقرت العملة، ستعود الحياة إلى ما كانت 

عليه من قبل”.
ويتفق مع ذلك محمــد عبداهلل ناصر، أحد 
العاملين في “مدينة هيبر”، أكبر مركز تجاري 

في مأرب.
ويقــول ناصــر: “إن العام الماضي شــهد 
العديد من العــروض والتخفيضات، بينما ال 
تســتطيع إدارة المركز هــذا العام تقديم أي 
عروض، وال توجد مزايا تســاعد المواطنين 

على شراء احتياجاتهم الرمضانية”.
 

ويشــير إلى أن المــول هذا العام يشــهد 
حضورًا ضعيًفــا للعماء مقارنة بالســنوات 
الســابقة، ألن صرف الريال السعودي تجاوز 
اليــوم 320 ريااًل يمنيًا للريــال الواحد، ولم 

يستقر بعد.
 وخال أســئلتنا للتجار والمواطنين، اتفق 
عــدد منهم على خلو هذا العــام من اإلقبال 
المعتــاد لشــراء متطلبات رمضان، بســبب 
األســعار الباهظــة وغياب رواتــب الكثيرين 
منهــم، وبخاصة من يعملون فــي المكاتب 

الحكومية.
الراتب مقابل كيس الدقيق 

عبــداهلل الشــعيبي الــذي يعمل مدرسًــا 
يقــول: “راتبي 60 ألف ريــال، وقيمة الكيس 
الدقيق اليوم 35 ألف ريال، أي أكثر من نصف 
راتبي”. مشيرًا إلى أنه أتى للمول ليسأل عن 

األسعار فقط.
ويضيــف الشــعيبي: “ســأعود إلــى البيت 
بخيبة أمل من هذه األســعار. راتبي ال يكفي 
لــي أن أنفق وأشــتري أبســط الحاجات، ثم 
مــاذا أفعــل براتــب ال يكفي نصفــه لقيمة 
كيــس الطحيــن؟ وإلــى أين أذهــب؟ هناك 
كثير مــن االلتزامات واالحتياجات الضرورية، 
وأنا أتحمل نفقــات والدي وأهلــي واإليجار، 

ورمضان على األبواب”.
ويدعو الجهات المعنية والسلطة المحلية 
والغرفــة التجاريــة إلــى إيجاد حلــول عاجلة 
ألوضــاع العملة واألســعار. ويوجه رســالته 
للمنظمات اإلنســانية، مبينًــا فيها ضرورة 
ذوي  للمواطنيــن  ومســاعدتها  اهتمامهــا 
الدخل المحدود في الحصول على االحتياجات 
األساســية الضرورية خال الشــهر الكريم، 
مؤكدًا ضرورة التعاون والتضامن والتكافل 

بين الناس خال هذه األيام العظيمة.
وتقول ألوف الحماطي، مساعد مشروع في 
منظمة اإلغاثة اإلســامية: “راتبي بالدوالر، 
لكن رغــم ذلك ال يكفــي لتلبيــة احتياجات 
رمضــان، وال أســتطيع التوفيق بيــن راتبي 
وبيــن حاجات رمضــان وااللتزامــات األخرى 

التي على عاتقي”.
عدم انتظام رواتب العمال  

احلكوميني يزيد املعاناة 
وتضيــف الحماطــي: “كيف ســيكون حال 
اآلخريــن الذين ال يســتلمون رواتب أو ذوي 
الدخل المحدود، إذ أرى حالة عائلتي وأقاربي 
وجيراني، وكيف يواجهون هذه الصعوبة في 

الحياة”.
ويفاقم الوضع أكثر عــدم انتظام الرواتب 
الحكوميــة. حمود الخوالنــي، أحد المنتمين 
للقــوات الحكوميــة، يقــول إن راتبه ال يأتي 

إال بعــد 5 أو 6 أشــهر، وفــي هــذه الظروف 
ســتأتي هذه الرواتب، في أزمة ال يعرف فيها 
كيــف ســيوزعها علــى كل تلــك االلتزامات 
خال الســتة األشــهر الماضية، مع الديون 

المتراكمة عليه و اقتراب شهر رمضان.
  ويؤكــد الخوالني: “نحن نبحث حاليًا عن 
القــوت الضروري فقط. ال نبحث أبدًا عن أي 
شيء سوى القوت الضروري للعيش بكرامة”.

ويطالب بضرورة اهتمام الحكومة بصرف 
المرتبــات بانتظــام، وأهمية قيام الســلطة 
المحليــة وغرفــة الصناعة والتجــارة بالنظر 
لألوضــاع التــي يعيشــها المواطنــون، وأن 
يقوموا بدورهــم في الرقابة على األســواق 
ووضع حــد للتاعب بالعملة، وإلــزام التجار 
والموالت واألســواق بأســعار معينة تساعد 
المواطنيــن مــع اقتراب شــهر رمضان على 
شــراء حاجاتهــم األساســية، والشــعور بما 

يعيشه المواطن في ظل هذه الظروف.”
معاناة حقيقية

ويشــير وليد ناجي منير، أحد العاملين في 
“ســوق هنت” بمأرب، إلى أن هنــاك معاناة 
حقيقيــة مــع الفــارق الكبير بين هــذا العام 
واألعوام السابقة. الفتًا إلى أن أحد زبائنهم 
أخبره أنه اشــترى العام الماضــي احتياجات 
رمضان من الســوق مقابــل 150 ألف ريال، 
واشــترى نفس االحتياجات هذا العام بـ250 
الف ريــال، مما يدل على وجود فرق كبير في 

األسعار.
ويشــدد منير على ضرورة أن تهتم الغرفة 
التجارية وتفعل دورها في الرقابة، وأن عليها 
أن تتجه بســرعة لوضع حد للتجار واألسعار، 

وإصــدار قــرار يُلزم جميــع التجار باألســعار 
التي تســاعد المواطنين وتســهل ظروفهم 

الصعبة. 
ويأتي شهر رمضان هذا العام فيما تشهد 
األســعار ارتفاعًا جنونيًا وغير مسبوق بفعل 
تدهور ســعر الريال اليمنــي مقابل العمات 
األجنبيــة. ومع كل هــذه الظروف، يســتعد 
الكثيــر الســتقبال رمضــان بالدعــاء واألمل 
والتفاؤل لتغيير الوضع خال األيام المقبلة، 
علــى أمــل أن تأتــي أيــام الشــهر الكريــم 

بانخفاض في األسعار واستقرار العملة”.
منع تصدير الفواكه واللحوم  

فيمــا أصــدرت الحكومة الشــرعية ممثلة 
بــوزارة الصناعــة والتجــارة القــرار رقم 23 
لســنة 2022 بمنع تصدير الخضار والفواكه 
واللحــوم خال شــهر رمضان، فــي محاولة 
لتخفيــف ارتفاع األســعار التــي أثقلت كاهل 

المواطنين.
ويرافق ذلــك تقاعس الحكومــة عن دفع 
الرواتب بانتظام شــهريًا، مــع غياب أي دور 
للرقابة على األسعار والتاعب بالعملة، وهو 
حال أكثر من مليوني نســمة في المحافظة، 
التــي تشــهد أطرافها معــارك ضاريــة، مع 
استمرار تدفق موجات النزوح وتفاقم معاناة 

المدنيين والنازحين”.
كيف ســيكون حــال  الذين ال يســتلمون 

رواتب أو ذوي الدخل المحدود في رمضان .
مواطنــون : معانــاة حقيقيــة مــع الفارق 

الكبير بين هذا العام واألعوام السابقة.

تقرير / نا�سر علي لزرق:

األسواق قبل رمضان.. إقبال ضعيف وغالء فاحش
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في البداية كنا ممن رحب بمشاورات 
الريــاض باعتبــار الحضور فــي محفل 
خليجي ســيكون مهما ولكن بشــرط 
وأن يكون  المشــاورات  معرفة برنامج 
الحضور ليس مفككا وقلنا إن الحضور 
المفكك ســتكون فائدته لمن حضروا 

شخصية وليست للجنوب.
شــاهدت طــارق صالــح وهــو يعقد 
اجتماعــا للكتلــة البرلمانيــة للمكتب 
السياســي للمقاومــة فهل سنشــاهد 
اجتماعــا مماثــا للمجلــس االنتقالي 
مع الكتلــة الجنوبية من المشــاركين 
مــن خــارج االنتقالــي وكتلــة الجنوب 

البرلمانية.؟
التقدير  ومــع  المشــاورات  برنامــج 

للجنــة المنظمــة يعطــي انطباعــا أن 
الحوثي ووفد صنعــاء عندما غابوا عن 

المشاورات كانوا على حق في ذلك.
فهــل كان األشــقاء فــي الريــاض 
يتوقعون بعد ســبع سنوات من الحرب 
أن تحســم الخافــات ويجلــس جميع 

فرقاء الصراع على السلطة اليمنية
فــي قاعة واحدة يســتمعون لمحاور 
جاهــزة ســيتم تقديمهــا مــن اللجنة 
رأيهم  للمشــاركين وطلب  المنظمــة 
فيهــا ومن ثــم الخاصــة عليها خال 

أسبوع ؟
ال ندري حفظكم اهلل ، كيف يمكن أن 
تجمع أطرافا متناثــرة وقضايا مختلفة 
في قاعة واحــدة وتريد أن تضع حلول 
لها خال أسبوع في ظل فشل حوارات 
ومفاوضات سبع سنوات برعاية أممية؟

الجنــوب الــذي هــو شــريك فاعــل 
واساسي مع التحالف العربي والشرعية 
فــي المواجهة مــع الطــرف األخر في 
صنعــاء لديه قضية جنوبيــة لن تحل 
بمعالجة قضية الســلطة ووفق الحرب 
فقط بل باآلليات التي ســتليها لوضع 

حــل مســتدام لهــذه القضيــة بعــد 
مشاورات الرياض.

األشــقاء  خطــط  فــي  فهــل 
وضع  تعهــدات لحــل قضيــة الجنوب 

وإعادة النظر بحلول ما قبل الحرب ؟
كنتُ وباجتهاد شــخصي قد نشرت 
رؤيــة سياســية لمشــاورات الريــاض 
خصصــت بهــا عــدن الغــد واأليــام 
لنشــرها واقترحنا فيهــا إلى جانب حل 
مشــكلة الصــراع على الســلطة آليات 
انتقاليــة لحل قضيــة الجنوب ووضعنا 
ماحظات مهمة حول الدولة االتحادية 
وبعض نواقصها والحلول السابقة في 
ضوء وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطني 

اليمني ٢٠١٣م.
وكجــس نبــض للنخــب القياديــة 
الجنوبيــة وللشــرعية ولمن شــاركوا 
في مشــاورات الرياض تعمدت نشرها 
قبيل المشــاورات أول أمس وأرسلناها 
للعديد من الشــخصيات فهل تصدقوا 
أنــه ال يوجد أي شــخص قيــادي ممن 
تواصلنا معهم أو اطلعــوا على الرؤية 

في عدن الغد ووسائل التواصل

وعد بطرح شــيء منها أو استفســر 
عن أي نقطة مما يعني أنهم ال يقرؤون 
وبالتالي ال نتوقع ممن ال يقرأ أن يفهم 
الواقع غير شــخصين فقط وعدا بنقل 
الرؤية مشــكورا لهم.. حتــى أحد أبرز 
الصحفيين الذين كانوا في صدارة من 
حضر للرياض قال بكل صراحة ال يوجد 
موانع لدينا في نشر أي رؤية.. وبالتالي 
توقعوا مؤتمر مشاورات اعضاء التشاور 
فيه ال يفكرون باالطــاع والقراءة ألي 
رؤى مما يعني أنه لقاء تشــاوري أعتمد 
على حضور األســماء من تويتر وفيس 
بوك أكثر من اعتمــاده في البحث عن 

الرؤى.
حتــى مــن كنــت أعتقد أنهــم من 
قيــادات القضيــة الجنوبيــة يهتمون 
بالماحظات الواردة لــم يردوا بكلمة 
واحدة وهذا دليل على أن الكل مربط 
وخجــول من تبني طرح أفكار قد يكون 
فيها حلول تتماشــى مع الواقع لكي ال 

يحرجون أنفسهم مع األشقاء
تذكرت المناضــل محمد علي أحمد 
ومشاركة مكون مؤتمر شعب الجنوب 

وبعــض األخوة من الجنوب في مؤتمر 
حــوار ٢٠١٣م بصنعــاء وقد ســلمت 
بعض مــن التقيت بهم بعــد اعتذارنا 
عــن المشــاركة فــي الحوار بنــاء على 

دعوة السلطة لنا للمشاركة
التزمــا باعتــذار معظــم مكونــات 
الحراك الجنوبي عن الحوارفســلمتهم 
بعــض األفكار فرحبوا بذلك وســمعنا 
منهم الطرح القــوي في مؤتمر الحوار 
بــل وصل األمــر النســحابهم في آخر 
المطــاف مع بقــاء جزء مــن المكوّن 
برئاســة المستشــار ياســين مــكاوي 

واللواء خالد باراس واحمد القنع.
وقارنتــه بحالنــا اليــوم المفتــرض 
أن يكون أفضل بالتنســيق المشــترك 
وكنت أرجو لو ذهب المجلس االنتقالي 
ومعه مــن خــارج االنتقالــي مكونات 
وشــخصيات حتى يظهر الجنوب بأنه 
رأي موحد بغض النظر عن عدم وجود 
قضيــة الجنــوب ضمــن المشــاوارات 
المهــم مبدأ التنســيق حتــى مع من 

يختلف معهم االنتقالي الجنوبي.
الخاصــة.. كمــا قلــت البارحة في 
تغريــدة لي ننتظــر النتائــج فإن كان 
فيهــا شــيء إيجابــي رحبنا بهــا وإذا 
كانــت غير ذلك فنحمــد اهلل على عدم 

المشاركة.
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نعــول على هذه المشــاورات  تحــت مظلة مجلس التعــاون الخليجي 
ونتطلع الى تشــكيل تحول مهم لبناء كتلة تاريخية ووطنية تمثل مركز 
الثقل في إنقاذ البلد على خطى مســارات السام وصوال إلى بناء الدولة 

الحديثة.
الجميــع يدرك أن مجلــس التعــاون الخليجي محل ثقة لدى الشــعب 

المبــادرة  قيادتــه  منــذ  اليمنــي 
الخليجيــة 2011 ،التي أنقذت البلد 
من السقوط في فوضى الحرب قبل 
أن تدخــل إيــران عبــر أذرعها على 
خط االنقاب وتفجيــر الحرب أواخر 

.2014
كانت والتــزال المبادرة الخليجية 
أهم مشروع سياسي وتحول حصل  
في البــاد وتعــد أحــد المرجعيات 
الدولية الثاث المعترف بها إقليميا 
ألي عملية ســام قادمــة ، ما يعني 
أن مخرجــات المشــاورات اليمنيــة 
اليمنية قد تمثل دبلوماسية الخليج  
التي تحيي آمال اليمنيين ومرجعية 

جديدة مدعومة محليًا وخليجيًا ودوليًا .
استجابًة واضحة من تحالف دعم الشرعية للدعوة المقدمة من األمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشــأن طلب إيقاف العمليات 
العســكرية تزامنًا مــع انطاق المشــاورات اليمنية – اليمنيــة، لصناعة 
الســام وتحقيق األمن واالستقرار في الباد، وصباح أمس األربعاء دخل  
ســريان وقف العمليات حيــز التنفيذ، وباعتقادي أن هــذه الخطوة تأتي 
في ســياق المبادرات والجهود الدولية برعايــة المبعوث الخاص لألمين 
العــام لألمم المتحدة لليمن والمبادرة الســعودية إلنهاء األزمة اليمنية 

والوصول إلى حل سياسي شامل.
وقــد أوضــح التحالف أنه ســيلتزم بوقف إطــاق النار وســيتخذ كافة 
الخطوات واإلجراءات إلنجاح وقف إطاق النار وتهيئة الظروف المناســبة 
وخلق البيئة اإليجابية  خال شــهر رمضان المبارك لصنع السام وإنهاء 
األزمة مؤكــدًا ثبات موقف التحالــف الداعم للحكومة اليمنية الشــرعية 
بموقفها السياســي وتدابيرها وإجراءاتها العســكرية، وقوفه الدائم مع 

أبناء الشعب لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق األمن والرخاء .
بدئت اليوم المشــاورات ونترقب أن يتفق الجميع  على خارطة طريق 
تحقق اســتعادة الدولــة وإنقاذ البلد مــن مرحلة حرجــة وصعبة للغاية 

وإيقاف شال الدم وإنهاء مأساة اليمنيين واستعادة دولتهم ،
أن هــذه المشــاورات أعتبرهــا مــن ضمن جهــود مجلــس التعاون 
الخليجــي والمجتمــع الدولي المســتمرة الهادفة إلى إنهــاء الحرب في 
بادنا والخروج به لمرحلة الســام والوفاق الوطني الشامل ،الذي يلبي 
طموحات وتطلعات اليمنيين كافة بكل شرائحم ومكوناتهم وأحزابهم ، 
إضافة إلى استعادة االستقرار االقتصادي وضمان ظروف الحياة الكريمة 

للمواطن .
مشــاورات يمنيــة - يمنية مســتدامة مــن كل المكونات السياســية 
والمدنيــة لتوحيد الجبهة الداخلية، ولتحقيق الســام المنشــود وعودة 
األمن واالســتقرار إلى بادنا وفق رؤية يمنية تضع مصلحة البلد أولوية 
قصوى وفوق كل اعتبار وبإذن اهلل ان هذه المشاورات نهاية الصراع بين 

االحزاب والمكونات السياسية اليمنية  بل وحل جذري لهذا الصراع .

رمضــان هو موســم الصدقــات والخيرات 
,  لذا كان رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم 
أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريــل. و الناس في أيام رمضان 
المقبلة يغفلون عن حقائقها البارزة الواضحة 
فينســون أن ما ينفقونه من أموال في سبيل 
اهلل، هي صدقات ورحمات وبركات، وهي من 
أموال الخالــق تبارك وتعالــى، التي ابتاهم 
وامتحنهــم بهــا، فاألوضــاع االقتصادية في 
بادنــا صعبة و متداعية، و فــي طريقها إلى 
مزيــد مــن التداعــي، واألســعار فــي ارتفاع 
مســتديم مســتطير، والجشــع يترعرع بيننا 
ويكبر والطمع في ازديــاد وتعاظم , وإن أبرز 
مــا يحول بين الموســرين وبيــن الفاح، هو 
البخل والشــح اللذان يغــان المرء ويكبّانه 
عن فعــل الخيــر، فنراهــم يكنــزون األموال 
والذهــب والفضــة ، وال ينفقونها في ســبيل 

اهلل وفي إقالــة عثرات اخوانهــم المحتاجين 
والمعوزيــن الذيــن بهــم خصاصة وســغب 
وإماق .ولو قهر أهل األموال شــحّ أنفسهم، 
لكنا في نعيــم مقيم، فالمال متوفر والخيرات 
متوفــرة والمحتاجون ما أكثرهم! والنبي بعد 
اهلل عــز وجل يدلنــا على الخيــر فيحذرنا من 
الشّح ) إياكم والشح...( ألن الشّح أهلك من 
كان قبلنا وجعل المسلمين طبقات، موسرين 
متخمين، ينفقون علــى الملذات والمظاهر- 
اال من رحم ربك-، ومعســرين متضورين من 
الفاقــة والجــوع والقّلة امّا الذيــن أصابتهم 
بلوى الشّــح والبخــل والتقتيــر، فمصيرهم 
واضح جلــي. قال تعالــى  )والذيــن يكنزون 
الذهــب والفضــة وال ينفقونهــا في ســبيل 
اهلل فبشّــرهم بعذاب أليــم( نحن في ظروف 
اقتصاديــة وماليــة قاهــرة صعبــة تقتضي 
مواجهتها اســتدعاء كل ما فــي مجتمعنا من 

خير ومروءة ورحمة وتعاون وايمان.
فبيننــا اليتيــم الــذي فقد ســنده وعائله، 
وبيننــا األرملــة التــي توحّدت فــي مواجهة 
صعوبــات الحيــاة وقســوتها، وبيننــا طاب 
العلــم الذيــن يكابــدون من أجــل الصمود 
في ظــروف قاهرة، وبيننا األســر المســتورة 
المتعففة عن الســؤال ومد اليــد، وبيننا في 
المقابل، الخير والرحمة والتكافل الذي يتمثل 
فــي قوله تعالى )... ويؤثرون على أنفســهم 
ولو كان بهــم خصاصة( .فنحن مقبلون على 

أيــام تتجمّع فيها على ارباب االســر، حاجات 
عديدة قلما تجمعت معا في السابق: رمضان 
الكريم وعيد الفطــر والتحضير لدخول أبنائنا 
الطلبة الى المدارس وحاجاتهم وقبول أبنائنا 
في الجامعــات ومقتضيات ذلــك وغيرها من 
النفقــات التي تجثــم بثقلهــا المهلك عل ى 
أســرنا الكادحة محــدودة أو معدودة الدخل . 
نحن في مركــب واحد وال مفر مــن التعاون، 
فليــس المؤمن الــذي يشــبع وجــاره جائع، 
ومعروف عــن مجتمعنا اليمني انــه المجتمع 
المتكافل ومجتمع العون والرحمة والتماسك، 
وفي الظروف الصعبة مثل ظروفنا يتجلى كل 

ما فينا من خير ورحمة وتواد.
فمــن جاد علــى عبــاد اهلل جــاد اهلل عليه 
بالعطاء والفضل، والجــزاء من جنس العمل، 
والصــوم البــد أن يقع فيــه خلــل أو نقص، 
والصدقة تجبــر النقص والخلل، ولهذا أوجب 
اإلسام بين الصيام والصدقة فالجمع بينهما 
من موجبات الجنة، قال صلى اهلل عليه وسلم: 
“إن في الجنة غرفا، يرى ظاهرها من باطنها، 
وباطنها مــن ظاهرها؛ أعدهــا اهلل لمن أالن 
الكام، وأطعم الطعام، وتابع الصيام، وصلى 
بالليــل والناس نيام”، فاهلل ســبحانه وتعالى 
يعتــق النــاس فــي رمضــان ويجــود عليهم 
ويرحمهــم، واهلل يرحم من عبــاده الرُّحماء، 
فمن رحم الناس وجاد عليهم فاهلل يجود عليه 

ويرحمه برحمته التي وسعت كل شيء “

بإعانهم الصادر قبل ثاثة 
أيام يحــاول الحوثيــون إثبات 
أن الحــرب الجاريــة في اليمن 
هي حرب سعودية يمنية، وأن 
هناك عدوانا من دول التحالف 
العربي علــى اليمن وعاصمته 
صنعــاء. كل ذلــك مــن أجــل 
انقابهم  وترســيخ  تكريــس 
على الشــرعية في وعي ســائر 
المنطقــة  وبلــدان  اليمــن 
والعالم. إعانهم اشتمل على 
أنه  شــروط وتهديدات رغــم 
كان مــن أجــل التهيئة إلجراء 
عملية تبادل األســرى، عملية 

إنسانية تلبية لدعوات دولية.
أعقــاب إعان  وســواء على 
الحوثيين أم اســتجابة لدعوة 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
فــإن التحالف العربــي بقيادة 

الســعودية أعلــن فجــر اليوم 
فيــه  والــذي  الحــرب  وقــف 
وقف  الحوثيين  مهلــة  تنتهي 

هجماتهم على السعودية.
فمــع صبــاح أمــس وتزامنا 
مع انطاقة مشاورات الرياض 
الحوثيون  بدأ  اليمنية  اليمنية 
اشــتراطاتهم  بقيــة  تنفيــذ 
بهجــوم واســع علــى مــأرب 
زاحفين بكل ثقلهم للسيطرة 
عليها، فهــل هناك عاقة بين 
ذلك وبيــن رفــض محافظها 
المشــاركة فــي المشــاورات؟ 
الواجب  العاجلة  اإلجراءات  وما 
اتخاذهــا مــن قبل الشــرعية 
عسكريا في الجبهات وسياسيا 
في مشــاورات الرياض إلثبات 

أن الحرب يمنية يمنية ؟
ليــس لإلثبات وحســب، بل 

للتأكيــد أن الحــرب يمنيــة 
الشــرعية  وتصــدر  يمنيــة 
أوامرها لكافة قوات الجيش 
الوطني اليمنــي والمقاومة 
حــراس  قــوات  الوطنيــة 
الجمهوريــة بالتوجــه إلــى 
جبهــات القتــال فــي مأرب 
لصــد  الغربــي  والســاحل 
هجــوم الحوثييــن. ســحب 
حضرمــوت  مــن  القــوات 

فــوري  بشــكل  والمهــرة 
الحوثييــن  صلــف  لمواجهــة 
وكســر غطرســتهم بالوصول 
إلــى صنعــاء ليســجل التاريخ 
نهايــة للتجربــة اإليرانية إلى 

األبد بأحرف من نور.
يتم  اإلجــراءات  بنجاح هذه 
تأييد ودعم مشاورات الرياض 
اليمنية إلقــرار وقف  اليمنيــة 

فــي  للحــرب  دائــم وشــامل 
اليمن. ما لــم... فإن موضوع 
الحــرب والســام فــي اليمن 
سيظل معلقا إلى ما ال نهاية. 
ســيلجأ  التعليــق  وبموجــب 
إلى تجديد طلب  المتشاورون 
دعــم التحالف العربي وتمديد 
فترته لمواصلة الحرب وشــن 

الغارات.
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في ضوء برنامج عمل المشاورات ال نتعجب من غياب صنعاء

مشاورات يمنية - يمنية تحيي 
آمال اليمنيين في إنهاء الحرب

كونوا عباد الله إخوانا في رمضان

كيف نثبت أن الحرب يمنية يمنية؟
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قالهــا نايــف الحجــرف، أميــن مجلس 
التعــاون الخليجــي قبــل بدء مشــاورات 
الريــاض بأســابيع، ويكررهــا اليوم لكل 
اليمانيين : تعالوا إلى كلمة سواء بينكم .

مــن أجل ذلك، كتب اليمانيون ســجل 
حضورهم في أرض الرياض، مُلبين نداء 
األشقاء الخليجيين، ومهللين باسم اليمن 
أواًل، فــراغ الحوثي عن الصــف، وتصلف، 
واثبــت للمرة األلف أنــه عدو مثل إبليس 
الذي أشهر نزعته العنصرية في وجه اهلل 

ومائكته وخلقه قائًا : أنا خير منه !
كان آدم مخلوًقــا جديــدًا، اعتمد على 
الكفــاءة فــي أول اختبــار إلهــي، فحمل 
بنجاحه تفويضًا لخافة اهلل على األرض، 
وحظــي إبليــس بالخلــود حتــى النفحة 
األولــى، ثم نهايته في نــار جهنم مع من 

اتبعه من المتكبرين أمثاله.
هــذه مقابل تلك، وقد قلنا : ال أحد خير 
من أحد، فالســام يســتحق كل ما يُبذل 
ألجلــه، با مقابل، إلــى أن يعرف الحوثي 

أنه لن يحكــم اليمن متكًئا على أســلحة 
إيــران، ومــا فعله فــي الماضــي ويفعله 
اليوم، أضحى هباء منبثا، وســيبدو كذلك 
حتى يستريح من شططه وغلوه، وتقليده 
البائس لزعيم اإلرهاب األول في المنطقة 

السفاح : حسن نصراهلل.
بدت الرؤوس منذ األمس تتوالى على 
عاصمة القرار العربي، مشــرئبة متفائلة، 
واحتضن مجلــس التعــاون الخليجي في 
بهو فســيح بدايــات االفتتــاح والكلمات 
المكررة، ومررنــا مجاميعًا، وأفرادا بغرف 
متنوعــة، عليها ســيدات وســادة كأنهم 
الــدر فــي نثرهــم وشــروحهم، تعلوهم 
ابتســامة رائقة، ُقدّت مــن ضمير بريء، 
وتواضع مُحبّب، يشــرحون لنا جهودهم 
التاريخية والحالية في أعمالهم االنسانية 

والتنموية بالداخل اليمني .
وكنا نصغي من قريب، ونصيخ السمع 
مــن بعيــد، وبتنا معًــا في بيــت الخليج 
الواحــد، حيث ُفتِح البــاب الكبير، وتدفق 
اليمانيــون مثــل نهــر صافٍ إلــى ينبوع 
العروبــة، وعلى أثير الســام الجمهوري، 
عزف الحضور سيمفونية مطمئنة لتفاهم 
مبدئــي مُشــجّع، فــكان ابن الســاحل 
الغربــي يعانق بطًا من مــأرب، وأعضاء 
األحــزاب متحلقيــن حول طاولــة واحدة، 
واإلعاميين في مســار التواصــل الجاد، 
وهُم كثر من أساتذة كبار، وأسماء المعة 

ال تُخفى على أحد .
جهود خليجية مضنية، ووصا  للصباح 
تعــد تجــري  لــم  والشــمس  بالمســاء، 
لمســتقرها، والبــدر في اشــتعاله يناغم 

الضــوء بلذة عاشــق وضّــاء، كأن الزمن 
توقف، ولم يعد أحــد يتحدث أو يتحرك 
ســوى اليمانيين، ألصواتهــم صداها، 
وحشودهم تُغني عن الجمع، متراصين، 
متلهفيــن لصناعــة ســام أصيــل، إن 
لــم يكن مــع الحوثي، فســام روحاني 
بينهم، وتأكيد على التباحث والتشــاور 
في أمر بادهم التــي طحنتها الجريمة 

العنصرية .حضر أقيــال اليمن، وتخّلف 
المخالــف، وشــاءت األقــدار أن يكونوا 
معًا على أرض الرساالت، فيمضوا كتًفا 
بكتف، ويدًا بيــد كبنيان مرصوص، ال 
تســمع عنهم الغية، قــوم أحبهم اهلل، 
واختارهم الناس ليكونوا شــهداء على 
من يقامر فــي دماء األبرياء .ولم يُغلق 
باب الشــورى في وجه أحــد، فالحديث 
عن السام شائق، والرجال وحدهم من 
يتخذون قرارهم بأيديهم، فا ينازعهم 
عليه الفرس، وال يقبلوا أن تذوي عنهم 
عزتهم، وكما حملنا الســاح نذود عن 
مدننــا من هجمة تتار إيــران، فما يزال 
القلم وما يســطرون، يحفــر في الوعي 
لغة المشاركة، والبناء على كل ما سبق، 
وتعديل المضطر إلى سواء حتى يخفي 
ســوءته، وتُنضِج األيام بيانًا وأدبيات 
خاصــة بهذا العقد الفريــد على أعناقنا 

وأعناق الخليجيين أجمعين .
وإلى لقاء يتجدد.

دعوة أشقائنا في دول مجلس 
يمنيــة  لمشــاورات  التعــاون 
- يمنيــة خطــوة فــي االتجــاه 
الصحيح إذا كان هدفها تصحيح 
مســار الشــرعية وإزالة األدوات 
الفاشــلة طيلــة ســبع ســنوات 
عجاف واستبدالها بأدوات أثبتت 
نفسها على األرض والمتارس ال 

على الفنادق والفلل الفارهة.
مشــاورات تحتــاج إلــى نوايا 
الصفــوف  لتوحيــد  ســليمة 
بســواعد  الشــمال  واســتعادة 
أبنائــه المتواجــد فــي  جيــش 
وشــبوة  وحضرمــوت  المهــرة 
وعــدم القفز علــى المنطق بأن 
حرروا لنا شــمالنا ونحن هنا في 

الجنوب قاعدون.
تكــون  أن  يجــب  مشــاورات 
محاورهــا مبنية علــى معطيات 
الواقــع فــي األرض وليس على 
الــورق وتحليــل الساســة فــي 
القنوات والسوشال ميديا، حتى 
يتم حلحلة األزمــة من جذورها 

بعيدا عن الحلول الترقيعية .
في اعتقادي أن محاولة انعاش 
ومبادرات ســابقة  أي مؤتمرات 
ماتت ســريريا، مصيرها الفشل 
الصــراع  إلــى مربــع  والعــودة 
واالقتتال، مالــم يتم وضع رؤى 
منطقية وواقعية أساسها القوى 
الفاعلــة علــى األرض بعيدا عن 

العاطفة والمصالح الضيقة.
أمــا المواطــن فلســان حاله 
يقــول تشــاوروا كيفمــا وأينما 
شــئتم فلن نعــول عليكم، فقد 
المؤتمــرات  عشــرات  جربنــا 
والمشــاورات  واالتفاقيــات 
الفاشــلة ولم نرَ منها إال مزيدا 
من المعاناة في شــتى مجاالت 

الحياة.
ودمتم في رعاية اهلل.

الحوثييــن  بجماعــة  األحــرى  كان 
أن تعلــن اإلفــراج عــن الصحافييــن 
المعتقلين ظلمًا في ســجونها منذ 7 
ســنوات وفك الحصار عن مدينة تعز، 
أو حتى الكشــف عن مصير السياســي 
المخفي قسريًا محمد قحطان، الذي ال 
تعرف أســرته إن كان على قيد الحياة 
أم ال، بــداًل مــن تقمّــص دور األمم 
المتحــدة وطرح مبادرة ســام، ال أثر 

فيها للسام والنوايا الحسنة.
التحــركات الصادقة إلنهــاء معاناة 
اليمنييــن تســتحق التقديــر بغــض 
النظــر عن هويــة الجهة التــي تقوم 
بها، لكــن المبادرة التــي أعلن عنها 
القيادي الحوثي مهدي المشــاط، في 
مستهل أول أيام العام الثامن للحرب 
اليمنية، وحدد صاحيتها بمدة ثاثة 
أيام، ابتداًء من مساء األحد المنصرم 
، ال معنــى لهــا ســوى أن انتهــاكات 
الحوثييــن قد امتــدت إلــى مبادرات 

السام أيضًا.
ال تعاني األزمة اليمنية من فقر في 
الحلول حتى يجتهد الحوثيون بصناعة 
مبادرة قصيرة المــدى قابلة للتطوير 
على غرار طائراتهم المسّيرة، بل من 

تخمة في المبــادرات والرؤى التي لم 
تجــد طريقها للتنفيــذ، منذ المبعوث 
األممــي األول جمــال بن عمــر وحتى 

الرابع هانس غروندبرغ.
جميع المبادرات المقدمة في جنيف 
والرياض ومسقط،  والكويت وصنعاء 
بما فيها تلك التي طرحتها السعودية 
قبــل عام، لم يتم التعاطي معها بروح 
المسؤولية، وتم تشييعها واحدة تلو 

أخرى.
التصّلــب المبالــغ بــه ورفع ســقف 
الشــروط المســبقة من أجــل تحقيق 
إخفاقات  لتعويض  انتصارات سياسية 
الميــدان، جعــل مــن اليمــن مقبرة 
واســعة للمبادرات، وليس للغزاة كما 

تقول الروايات التاريخية.
لكــن مــا يثيــر الدهشــة، هــو أنه 
فــي وقــت تقزّمــت فيــه طموحــات 
األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي 
إلــى حد إقنــاع طرفي الحــرب بمجرد 
هدنة إنســانية تزامنًا مع حلول شهر 
رمضان قد تشــمل بعض المعالجات 
ارتفعت طموحات جماعة  اإلنســانية، 
الحوثييــن إلــى درجة االعتقــاد بأنها 

جديرة بتقديم مبادرة سام شاملة.

كافــة  رفضــت  التــي  الجماعــة 
المبــادرات األممية والدوليــة وتدير 
ظهرهــا للمبعوث غروندبــرغ منذ 6 
أشهر، امتلكت الجرأة وعرضت مبادرة 
ســام، بــل وتعتقــد أن الســعودية 
ســتوافق عليها خــال 3 أيــام، على 
الرغــم من أن الجماعة رفضت مبادرة 
الريــاض قبــل عــام، ورفضــت قبــل 
أيــام دعوة مجلس التعــاون الخليجي 
لانضمــام إلــى المشــاورات ، قبــل 
أن تمطــر أراضي المملكة بعشــرات 
الصواريــخ وتحرق 5 ماييــن برميل 

نفط.
يتطلعــون  الحوثيــون  كان  إذا 
حقــًا للســام، فعليهــم أواًل محاكمة 
الشخص الذي وســوس لهم بتقديم 
المبــادرة، وجعلهــم محــط ســخرية 
الجميع بتقديم رؤية ســام لم يرحب 
بها سوى برلمان صنعاء غير المعترف 
به دوليًا وبعض األحزاب التي فرختها 
الجماعــة، والتعهد بعــدم إطاق أي 

مبادرات ولو على مستوى محلي.
ال توجــد مبــادرات ســام تســعى 
لفرض اإلماءات التــي تم العجز عن 
فرضها عســكريًا، كما هــو الحال في 
مســألة وقف معركة مأرب المشروطة 
بتطبيق النقاط التسع، وال يمكن بأي 
حــال أن تتحــول صناعة الســام إلى 
عمــل طفولي بإطاق مبــادرة حوثية 

ردًا على المبادرة الســعودية، بهدف 
تسجيل مواقف فقط.

الظــروف المزرية التــي وصل إليها 
للمقامرة،  ليســت مســرحًا  اليمنيون 
والبلــد المنكــوب ليس حقــل تجارب 
للمبادرات الطائشــة سواء من جانب 

الحوثيين أو السعودية.
واألهم من ذلــك أن أطراف الحرب 
الرئيسية ال يجوز لها تقديم مبادرات 
سياســيًا  لتوظيفهــا  تســعى  ســام 
لالتفــاف على خصومهــا وتحقيق ما 
عجزت عنه الحرب. دورها يقتصر على 
عدم التشويش على التحركات الدولية 
والموافقة على وقــف إطاق النار، ثم 
الجلوس مــع باقي الفرقاء لمناقشــة 
كيفية التكفير عن االنتهاكات وترميم 
الندوب الغائرة التي حفروها في وجوه 

30 مليون نسمة منذ 7 سنوات.

ليــس خافيًا على أحــد أنه ومُنذ 
ثمان ســنوات علــى جريمة انقاب 
المليشــيات الحوثية اإلرهابية على 
شــرعية الوطن وعاصمتنــا صنعاء 
التــي حولوهــا إلى مدينة أشــباح , 
التي  الوطــن  وبعــض محافظــات 
تســيطر عليها المليشيات الحوثية 
اإلرهابية تعيــش في عُتمة وظام 
وتخلــف كعُتمة قلوب المليشــيات 
اإلرهابيــة  االنقابيــة  الحوثيــة 
الســوداء , ثمان ســنوات وســلطة 
االنقابيــة  الحوثيــة  الكرتــون 
العبوديــة  تمــارس  اإلرهابيــة 
وبأشــكال بشــعة , ثمان ســنوات 
اإلرهابيــة  الحوثيــة  والمليشــيات 
تحــاول تُرضــي نفســها المريضة 
بغيــة تحقيــق مصالــح سياســية , 
ثمــان ســنوات ازداد وتطــور فيها 

الوباء اإليراني المتمثل بالمليشيات 
االنقابية الحوثية اإلرهابية بشكل 
الفــت , حيث تصر إيــران على دعم 
الحوثييــن االنقابييــن ، سياســيًا 
وعسكريًا واقتصاديًا وإعاميًا ، وهو 
األمــر الذي يحاول النظــام اإليراني 
أن يخفيه تــارة وينفيه تــارة أخرى 
حتــى ال يتعــرض لعقوبــات دولية 
, ولكــن الجميــع يعلم ويــدرك إن 
المليشــيات االنقابية الحوثية هي 

وباُء إيراني ابتليت به اليمن.
عــاث  ســنوات  ثمــان  مضــت 
المخربون االنقابيــون اإلرهابيون 
الحوثيون خرابًا بالوطن , يمارسون 
القتــل والخطف والنهــب والتهجير 
ضــد أبنــاء الوطــن , غابــت هيبة 
الدولة وتشجع اللصوص والمزورون 
الذين نهبوا مقدرات الباد والعباد 
وأودعوها فــي بنوك الخارج , حولوا 
إلــى  كافــة  الحكوميــة  األجهــزة 
مغارات ينفذون منها أجندات نظام 
المالي الطائفية والساعية لتوسيع 
وجودهــا وبالتالــي توســيع رقعــة 
النفوذ الصفوي اإليراني على كامل 

األراضي اليمنية.

أســتطيع أن أؤكــد بثقــة خــال 
ان  الماضيــة  الســنوات  الثمــان 
الناس  أفقرت  الحوثية  المليشــيات 
وأمرضتهم وأذلتهم وجعلت الناس 
يئنــون من الخوف والجــوع , مزقوا 
اللحمة االجتماعية للشــعب اليمني 
, وفككوا مؤسسات الدولة الوطنية 
, واعتقــدوا أن أفــكاره كافية وأنها 
مؤسســة قائمــة بذاتها, مارســوا 
الكبير  اختطــاف  وامتهنــوا  القتــل 
والصغيــر فــي مناطق ســيطرتهم 
للزج بهم في جبهات القتال , حاربوا 
الوطــن بمــال األجنبــي اإليرانــي 
وراهنــوا على رهانات خاســرة أفلت 
ألداة  الوطــن  حولــوا   , وســقطت 
تخدم مصالحهم وأهواءهم وتغذي 
تبعيتهم وخيانتهم للوطن نفسه.  

ســيطرة  مــن  ســنوات  ثمــان 
المليشــيات الحوثية على المساجد 
والمنابر التي حولهــا لمنابر حزبية 
للتكفير والتخوين وخدمة أهدافهم 
ومصالحهــم الضيقــة , ولم تكتف 
هذه المليشــيات بممارســة أبشــع 
ألوان البطــش واإلرهاب بحق أبناء 
شعبنا الصامد في هذه المحافظات 

, مــن خــال قــوة الســاح ، والتي 
فاقت ممارستها “محاكم التفتيش” 
فــي أوروبا فــي العصور الوســطى 
، من اعتــداء على األفراح والنســاء 
والشيوخ ، حتى وصل األمر مهاجمة 
المصلين وحظــر الصاة على عباد 
الرحمن منتهكين أبســط حق من 

حقوق اإلنسان وهو حق العبادة.
مــاذا بعــد ؟ ينبغي علينــا جميعًا 
خطــر  مواجهــة  اســتثناء  دون 
المليشــيات االنقابيــة الذي يهدد 
مستقبل بلدنا, أناشــد الجميع من 
المجتمع  أحزاب سياسية ومنظمات 
المدني ونقابات وجميع القوى الحية 
الحوثية  المليشيات  انقاب  إلفشال 
وأهدافها غير المسئولة واإلجرامية, 
وان علينا إســكات خافاتنا وتوحيد 
الجهود ضمــن وثبة وطنية تفرض 
علينا بإلحــاح إلزامية رص الصفوف 
والتضامن في هذا االختبار الصعب 
الذي يمر به وطننا الغالي والوقوف 
خلف فخامة الرئيس القائد المشــير 
عبدربــه منصــور هــادي  الرئيس 
وراء  مــن  واهلل  لليمــن,  الشــرعي 

القصد .

�سائع بن وبر

�سام الُغباري

زكريا الكمايل

حممد �سامل بارمادة

وأمرهم شورى..

اليمن مقبرة المبادرات

عن مشاورات الرياض 8 سنوات على االنقالب
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رياضة محلية

رياضة محلية

إعالن  فقدان

يعلن المواطن/ أحمد حسين علي أبو بكر العلوي عن فقدان 
جواز ســفر صادر من م/ صنعاء يحمل رقم )0492419( فيرجى 

ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

إعالن  فقدان

يعلن المواطن/ حســين علي هــادي الحارثي عن فقدان جواز 
ســفر صادر من أبو ظبي يحمل رقــم 07817765 فيرجى ممن 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

إعالن  فقدان

يعلــن المواطــن/ صالح علــي عبــداهلل الطهيفي عن 
فقدان جواز ســفر صادر من م/ شبوة فيرجى ممن يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

إعالن  فقدان

يعلــن المواطن/ مبخوت صالح ســالم عبداهلل أبو بكر 
العقيلي عن فقدان جواز سفر صادر من م/ صنعاء فيرجى 

ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

إعالن  فقدان

يعلــن المواطن/ عبدربه عبدالمنعــم عبدربه الوعل الجرامي 
عن فقدان جواز سفر صادر من م/ شبوة يحمل رقم 09098823 

فيرجى ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

إعالن  فقدان

يعلن المواطن/ ســهيم زيد ســالم قبطان عــن فقدان ملف 
أرضيــة صادر من اإلســكان م/ تبن م/ لحــج فيرجى ممن يعثر 

عليه االتصال على: 772212492 أو 734404315.

المنتخب الوطني يواصل استعداداته الداخلية المكثفة في معسكر سيئون

المرحلي يقصي النعمي من دوري الهوكي الرمضاني بكريتر

بعثة نادي المنصورة أللعاب القوى تعود إلى عدن صباح اليوم

التعادل السلبي لألهلي والشعلة في افتتاح دوري الفقيد متاش الرمضاني

األول  الوطنــي  منتخبنــا  يواصــل 
ســيئون  فــي  الداخلــي  معســكره 
اســتعدادا للمشــاركة في التصفيات 
اآلســيوية المؤهلــة لنهائيات كأس 
إطــار  فــي   )2023 )الصيــن  آســيا 
المجموعة الثانية، التي تســتضيفها 
جمهوريــة منغوليا وتضــم ) اليمن، 
منغوليا  )والتي  الفلبين،  فلســطين، 
مــن المقرر أن تقام أيــام 8 ،11 ،14 

من شهر يونيو القادم.
ويتواجــد حاليا  في المعســكر 28 
العبــا بينهم خمســة حــراس مرمى 
يخوضــون تدريبــات مكثفــة يوميــًا 
على فترتين صباحية ومســائية على 

اســتاد ســيئون األولمبي بقيادة الكابتن 
أمين السنيني ومســاعده الكابتن شهيم 

النوبي ومــدرب الحــراس الكابتــن خالد 
عاتــق وبإشــراف مدير المنتخــب الكابتن 
عبداهلل الثريا واداري المنتخب عبد الرقيب 

العديني.
- الاعبــون يبذلــون جهــودا 
مضاعفــة من اجل رفع مســتوى 
المطلوبــة  والجاهزيــة  اللياقــة 
في المعســكر.- تم تطعيم بعثة 
المنتخــب من قبــل طاقم صحي 
متخصــص مــن مكتــب الصحة 
بســيئون بلقــاح جونســون ضد 
وباء كورونا. كوفيد- 19، وتحت 
إشــراف طبيب المنتخب الدكتور 
عــارف قدار. - قدم أمــس األول 
حــارس المنتخــب الوطني األول 
عن  اعتذاره  شــابص  عبدالحليم 
االســتمرار في المعسكر الداخلي 
بســبب مــرض ابنــه ذي الثاث 
الســنوات الفاقد للوعي، وقد تم 
قبــول اعتــذاره وغادر المعســكر 
الداخلــي رغــم حاجــة المنتخــب لــه في 

االستحقاق األسيوي القادم.

المرحلي منافســه  أقصى فريــق 
فريــق النعمــي مــن بطولــة دوري 
الهوكــي الرمضانــي ، وذلــك بعد 
الفــوز عليهــم بثاثة أهــداف دون 
رد، فــي اللقاء الذي جمــع الفريقين 
على أرضية ملعــب الهوكي الترابي 
عصر أمس األربعاء، ضمن منافسات 
بطولــة دوري الهوكــي الرمضاني 
للفرق الشعبية والذي تنظمه اللجنة 
الرياضيــة بمديرية صيــرة برعاية 
ودعم شــركة عدن للصرافة، والتي 
تجري مبارياتها على ملعب الهوكي 

الترابي خال شــهر رمضــان الفضيل ، 
بمشاركة 32 فريقا يمثلون مختلف فرق 
مديريات العاصمة عدن، وتلعب بنظام 

خروج المغلوب من دور واحد.
اإلثــارة  فيــه  شــهد  األول  الشــوط 
والنديــة منــذ انطــاق صافــرة حكــم 
المباراة ، واحتدم الصراع بين الفريقين 
علــى الكــرة وســط الميدان ، وســط 
أفضلية نســبية لفريــق المرحلي الذي 
هــدد مرمــى فريــق النعمي فــي أكثر 
من مناســبة اثمرت إحداهــا بهدف جاء 
بأقــدام نجــم الشــوط األول الاعب “ 

محمد عبده الجمبري “ الذي منح فريقه 
هدف األســبقية من ضربة حرة مباشرة 
نفذها بنجاح ، لتنتهي على إثرها أحداث 

الشوط األول.
وفــي الشــوط الثانــي حــاول فريق 
النعمــي ترتيــب صفوفــه وأوراقــه من 
خال شــن الهجمات علــى مرمى فريق 
المرحلي لكن جميع محاوالتهم لم تؤت 
ُاكلها ، بعدها اســتغل الاعب “ ابراهيم 
علي “  المعــروف بالهوندا  العب فريق 
المرحلــي هفــوة مدافع فريــق النعمي 
وقدم تمريرة رائعة لزميله” حسين عبد 
الرب “ الذي وجد نفســه أمــام المرمى 

الكــرة داخــل  ليضــع 
الحصة  ويرفع  الشباك 
التهديفية إلى هدفين 
، بعدها بدقائق أضاف 
زميلــه البديل “ فاروق 
خطاب “ الهدف الثالث 
وانهى  فريقــه  لصالح 
أحــام  كل  بــدوره 
فريــق النعمي للعودة 
إلى مجريــات المباراة، 
بفوز  اللقــاء  لينتهــي 
فريــق المرحلــي على 
فريــق النعمي بثاثية 

نظيفة.
أدار اللقــاء تحكيميــا علــى الســاحة 

الحكم : احمد الدحل .
“محمــد  الاعــب  وتحصــل 
عبــده”  المعروف بـــ “ الجمبري “  العب 
فريق المرحلــي على جائزة أفضل العب 
في المباراة ســلمها لــه وائل بن بريك 
إعامي مدير مكتب الشــباب والرياضة 

/ عدن .
هذا وتتواصل منافســات الدور األول 
من بطولــة دوري الهوكــي الرمضاني 
عصر اليوم بلقاء سيجمع فريقي “شباب 
العيدروس واتحاد الشــعب“ على ملعب 

الهوكي الترابي.

نــادي  بعثــة  تصــل  أن  المقــرر  مــن 
المنصــورة أللعاب القــوى بقيادة الكابتن 
علــي صالــح رئيــس البعثة صبــاح اليوم 
الخميــس مطــار عدن الدولــي قادمة من 
جمهوريــة مصر العربية، بعد مشــاركتها 
في بطولة ألعــاب القوى في بطولة ذهب 

في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
فــي   وســيكون 
نــادي  إدارة  اســتقبالها 
ممثلــة  المنصــورة 
علــي  احمــد  بمأمورهــا 
الــداودي وجمهــور نادي 
ومشــجعو  المنصــورة 
وقيادات  النادي  وعشــاق 

رياضية.
العبــو  حقــق  وقــد 
مشــرفة  مراكــز  النــادي 
االستثنائية  الظروف  رغم 
البعثة  التــي مــرت بهــا 
والمتمثلة بتأجيل بطولة 
ذهب عــدة مــرات، األمر 
الــذي اضطــر البعثة ألن 
تقيــم معســكرًا تدريبيــًا 

خارجيــًا خــال فتــرة التأجيل.وقــد حصل 
الاعب ناصر حســن على المركز األول في 
سباق مسافة 5 كيلومترات ونال الميدالية 
الذهبيــة، بينما حصل الاعــب عبده علي 
حطمــة على المركــز الثالث في مســابقة 
مســافة 10 كيلومتــرات، ونــال الميدالية 
البرونزيــة، فيمــا حصــل الاعب  ســامر 
عمر جابر على المركز الخامس في ســباق 

مسافة 10 كيلومترات.
وفــي تصريح صحفي أدلــى به الكابتن 

شــهاب علي مهيوب مــدرب ألعاب القوى 
بنــادي المنصورة الرياضي المشــارك في 
بطولــة ذهب المقامــة في مدينة شــرم 
الشــيخ المصرية قال: “حقــق العبو نادي 
المنصــورة إنجــازًا رياضيًا كبيــرًا في هذه 
البطولة التي جاءت في ظروف اســتثنائية 
صعبــة تأجلت فيه البطولــة من 4 مارس 
إلــى 25 مــارس، وأقمنــا لهــم معســكرًا 
تدريبيــًا خارجيًا حتى ذلــك التاريخ، وقدم 
الاعبــون كل مــا لديهــم مــن جهــود 
للخروج بنتيجة مشــرفة لنادي 
المنصــورة خصوصًا وللرياضة 
اليمنية عموم”. وقدم الكابتن 
شــهاب علــي مهيــوب مدرب 
الفريــق شــكره ألحمــد حامد 
محافظــة  محافــظ  لملــس 
عــدن الــذي تحمــل تكاليــف 
ســفر الفريــق وســهل مهمته 
الرياضية، وأحمد علي الداودي 
نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
المنصــورة مدير عــام مديرية 
المنصــورة رئيــس المجلــس 
المحلي، ومجلس إدارة النادي، 
والكابتــن خالــد عفــارة مدير 
مكتــب الشــباب والرياضة في 

المديرية.

ســاد التعادل الســلبي نتيجة لقاء فريقي 
األهلي من الحصن والشــعلة مــن جعار في 
افتتاح منافســات بطولة فقيد الوطن “ يزيد 
صالح عبــد الرب متــاش” الرمضانية للفرق 
الشــعبية لكرة القدم التي تقام برعاية رجل المال واألعمــال االخ حكيم صالح عبد الرب 
متاش وأشــراف نادي الجيــل الصاعد وتنظيم اتحاد الفرق الشــعبية لكرة القدم بحصن 

عطية ، بمشــاركة 16 فريقا شــعبيا 
من مختلف مناطــق الدلتا بمديريتي 
خنفر وزنجبار تم تقســيمهم إلى أربع 

مجموعات.
 اللقــاء االفتتاحــي الــذي احتضن 
وقائعه ملعــب نادي الجيــل الصاعد 
بمنطقــة الحصن ضمــن المجموعة 
األولــى عصــر أمــس جــاءت أحداثه 
تفلــح  ولــم  المســتوى  متوســطة 
محاوالت العبي الفريقين في ترجمة 
بعض الفرص الســانحة القليلة التي 

أتيحت إلى اهداف حقيقية والفوز بنقاط اللقاء الثاث.. ليكون التعادل بدون أهداف سيد 
الموقف .

وبهــذه النتيجــة يــودع كل فريق أول نقطة في رصيده في مســتهل مشــوارهما في 
المسابقة..

 ونــال جائــزة أفضل العب فــي المبــاراة ومقدارهــا 10 آالف ريال مقدمــة من راعي 
المبــاراة  رجــل األعمال حكيم صالح متــاش الاعب محمد الهندي “إيســكو “ من فريق 

أهلي الحصن.

)عدن الغد(  خا�س:

عدن )عدن الغد( ح�سني العب�سي:

عدن)عدن الغد(عارف ال�سرغام:

احل�سن )عدن الغد( عارف علوان:

إعالن قضائي
تنظر محكمة المنصورة االبتدائية طلب وراثة )629( لعام 1443ه  للمتوفاة/

لوله سعيد محمد، تقدمت به/ نجاة عبده محمد، حيث خلفت المتوفاة 
الورثة التالية: نجاة عبده محمد، وقد حددت المحكمة جلسة األحد الموافق 3 
/4 /2022م للنظر في الطلب فمن لديه أي حق أو اعتراض عليه الحضور إلى 

المحكمة في الموعد المحدد أعاه.
رئيس محكمة المنصورة االبتدائية
القاضي/ محمد عبدالجبار أحمد الثوير
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)عدن الغد ( متابعات:

)عدن الغد ( متابعات:

)عدن الغد ( متابعات:

ليفاندوفسكي يحبط نجوم أوروبا برقم باهر

أول تعليق من رونالدو بعد تأهل البرتغال للمونديال

بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لكأس العالم

مبابي يفسد فخ سان جيرمان في قرعة المونديال
)عدن الغد(  متابعات:

يلعب اليوم    
تصفيات أوروبا لكأس العالم
9:45بولندا : السويد

9:45البرتغال :مقدونيا الشمالية
 التصفيات اإلفريقية لكأس العالم

8:00نيجيريا : غانا
8:00السينغال : مصر
10:30تونس : مالي

10:30املغرب: جمهورية الكونغو
10:30اجلزائر : الكاميرون

تمســك النجم الفرنســي كيليان 
مبابــي بموقفــه مــن المفاوضــات 
الجاريــة معه مــن جانب مســؤولي 

باريس سان جيرمان لتجديد عقده.
وينتهــي عقد مبابي فــي حديقة 
األمــراء، بنهايــة الموســم الجاري، 
لكنه يرفض كل محاوالت ناديه من 
أجل التجديد حتى اآلن، وســط أنباء 

تفيد باتفاقه مع ريال مدريد.
وتفــادى مبابــي الوقــوع في فخ 
محكــم أعدتــه إدارة باريس ســان 
جيرمان لفرض اجتماع حاســم على 

الالعب خالل األيام القليلة المقبلة.
الفرنســية  ليكيــب  صحيفــة  وكشــفت 
أن “مبابــي رفض دعــوة مســؤولي النادي 
القطرييــن لحضــور قرعــة كأس العالم في 

الدوحة يوم الجمعة المقبل”.
وأوضحــت “مبابــي يعلم تمــام العلم أن 
تلك الجلســة هدفهــا التفــاوض معه حول 
التجديــد، وبالتالي فــإن رفضهــا يعني أنه 

يرفض مبدأ التجديد”.
وأشارت الصحيفة إلى 
أن مبابــي رفض الدعوة 
قائد  ليــس  أنه  “بحجــة 

منتخب فرنسا”.
وبيّنــت أن “االتحــاد 
مــع  تواصــل  القطــري 
نظيره الفرنســي مؤخرًا 
ذهاب  إمكانية  لدراســة 
الدوحة، لكن  إلى  مبابي 
برفــض  انتهــى  األمــر 

الالعب تلك الدعوة”.
مسؤولو  ويســتهدف 
ســان جيرمــان أن يصل 
مبابــي إلــى قطــر فــي 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبل مــع منتخب فرنســا للمشــاركة في 
كأس العالم، وهو على ذمة النادي الفرنسي، 

وليس ريال مدريد أو غيره.

أثبــت البولندي روبــرت ليفاندوفســكي، مهاجم 
بايــرن ميونــخ، تفوقه علــى كافة نجــوم الدوريات 

األوروبية المختلفة هذا الموسم بشتى الطرق.
الدولــي البولنــدي نجح في اعتالء صــدارة قائمة 
هدافي البوندســليجا هذا الموســم بوصوله إلى 31 هدفا، أكثر من أي العب آخر بمختلف الدوريات 

الخمسة الكبرى.
وأشارت شبكة “سكواكا” لإلحصائيات إلى أن ليفاندوفسكي هو الالعب الوحيد بمختلف الدوريات 

الكبرى هذا الموسم، الذي سجل 5 أهداف أو أكثر بقدميه اليمنى واليسرى إضافة للرأس.
وسجل صاحب الـ33 عاما 20 هدفا بالقدم اليمنى، و6 باليسرى، إضافة إلى 5 أهداف بالرأس.

ويبدو ليفاندوفســكي في طريقه نحو االحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبي األوروبي للموســم الثاني 
على التوالي بعد التتويج بها العام الماضي عقب تسجيله 41 هدفا في البوندسليجا.

وجه النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب 
البرتغال، الشكر لجماهير بالده، بعد التأهل إلى 

كأس العالم في قطر 2022.
وحقــق منتخب البرتغال الفــوز على مقدونيا 
الشــمالية، بهدفين دون رد، مساء الثالثاء، في 

نهائي الملحق األوروبي، على ملعب دراجاو.
وكتب رونالدو، عبر حسابه على “فيس بوك” 
عقب المباراة: “الهدف تحقق، نحن في مونديال 

قطر، نحن في مكاننا الصحيح!”.
وأضاف: “شكرًا لجميع البرتغاليين لدعمهم 

الذي ال يكل! إلى األمام برتغال!”.
جديــر بالذكــر، أن مقدونيا حققــت مفاجأة 
وأقصت منتخب إيطاليا من الدور نصف النهائي 

للملحق.

اختتمــت المرحلــة األولى من بيــع تذاكر بطولة 
كأس العالم قطر 2022، ببيع ما مجموعه 804 أالف 
و186 تذكرة اشــتراها مشــجعون من جميــع أنحاء 
العالــم، أغلبهم مــن الدولة المنظمــة، وكذلك من 

الواليات المتحدة وإنجلترا والمكسيك واإلمارات.
وذكر االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بأن المرحلة التالية من بيع التذاكر ستنطلق في الخامس 

من أبريل/نيسان المقبل، بعد قرعة المجموعات التي ستجرى يوم الجمعة في الدوحة.
وكانت التذاكر الفردية، ال سيما تلك الخاصة بالمباراة االفتتاحية والنهائية، هي األكثر مبيعا.

ولكــن تــم أيضا 
بيــع التذاكر الخاصة 
بفريــق محــدد لكل 
فــي  يرغــب  مــن 
منتخــب  متابعــة 
وكذلــك  بعينــه، 
ألربعــة  التذاكــر 
تمنح  التــي  مالعب، 
المشــجعين فرصــة 
أربع  أجــواء  لعيــش 
مباريــات فــي أربعة 
مختلفــة  مالعــب 
المســافات  بفضــل 
بيــن  القصيــرة 

ستادات قطر.
لنســبة  با و

للمشــجعين الذين لم يســعفهم الحظ في مرحلة المبيعات األولى، ستتاح لهم فرصة أخرى للتقدم 
بطلباتهم من أجل الحصول على التذاكر خالل فترة مبيعات سحب االختيار العشوائي القادمة، والتي 

ستنطلق على موقع الفيفا في الخامس من أبريل/نيسان المقبل.

رحلة متقلبة تقود أوروجواي لمونديال قطر

مفاجأة.. خطأ تقني يحرم منتخب الجزائر من التأهل إلى كأس العالم

)عدن الغد ( متابعات:

)عدن الغد ( متابعات:

تقلبت معنويــات جماهير منتخب 
19 شــهرًا  أوروجــواي علــى مــدار 
استغرقتها تصفيات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة للمونديال، حتى وصلت في 

النهاية إلى فرحة التأهل.
انتصــارات بــارزة، وأهــداف فــي 
الرمق األخيــر للفوز بنقــاط ذهبية، 
وهزائم قاسية، وظهور العبين جدد، 
ورحيــل أوســكار واشــنطن تاباريز، 
وقــدوم دييجو ألونســو؛ هــذه هي 
أبرز النقاط في طريق أوروجواي نحو 

تذكرة مونديال قطر.
وستلعب أوروجواي المونديال الرابع على 
التوالــي لها، وهي المســألة التي لم تتحقق 

منذ الفترة بين عامي 1962 و1974.
وال شك أن تاباريز هو أحد أبرز المسئولين 
عن هذا األمر، إذ قاد عملية بدأت في 2006 
وانتهت في نوفمبر/تشــرين ثان 2021، أي 
15 عامًا و8 أشهر شهدت إنجازات متنوعة.

 ،2010 مونديــال  فــي  الرابــع  المركــز 
والتتويــج بكوبــا أمريكا فــي 2011 واألداء 
الجيد فــي مونديالــي 2014 و2018، كلها 
أمــور أعــادت لألوروجوائيين أبطــال كأس 
العالــم عامــي 1930 و1950، زمنًــا ظنــوا 

أنهم فقدوه.
ومــع ذلك، لــم يكــن الطريق إلــى قطر 
مفروشًــا بالورود بصورة تســببت في إقالة 

تاباريز من اإلدارة الفنية للمنتخب.
وعلــى الرغــم مــن الفــوز على تشــيلي 
 5 واإلكــوادور وبوليفيــا وكولومبيــا إال أن 
لقــاءات الحقة دون تذوق طعــم الفوز، أدت 

إلى اتخاذ القرار.
وفي تلــك الفتــرة انهمــرت االنتقادات، 
ونالت من بعض نجوم الفريق مثل فرناندو 

موسليرا ودييجو جودين ولويس سواريز.
وفي منتصف ديســمبر/كانون أول، أعلن 
االتحاد األوروجوائي تعيين ألونسو مع جهاز 
فني ضم أوسكار أورتيجا مسئواًل عن اإلعداد 

البدني للفريق.
وتغيرت كل األمور، إذ اســتدعى المدرب 
فــي قائمته األولــى، 50 العبا مــن ضمنها 

أسماء لطالما طالب الكثيرون بضمها.
واســتهدف المدرب منــذ اللحظة األول، 
جعــل أوروجــواي فريقــا يمــارس الضغــط 

خصومــه  وباغــت  العالــي، 
بتمريرات قصيرة، وســرعة من 
علــى الطرفين واللعب كثيرا في 

وسط الملعب.
المرمــى  حراســة  وذهبــت 
إلى ســرجيو روشــيت الذي بات 
جوديــن  غيــر  فيمــا  أساســيا، 
وخوســيه ماريــا خيمينيــز مــن 
مركزيهمــا المعتادين، وشــكال 
جــدارا لــم يســقط ســوى مرة 

واحدة على مدار 360 دقيقة.
وظهــر رونالد أراوخو كظهير 
أيمن، كما يســتخدمه تشــافي 
فــي برشــلونة، وتألــق هجوميا 
ودفاعيا، وهو نفس ما فعله ماتياس أوليفيرا 
على الجانب اآلخر في دقائقه األولى بقميص 

المنتخب.
وفــي منتصــف الملعــب، تمكــن فيدي 
فالفيردي ورودريجو بينتانكور من التسجيل 

والدفاع والهجوم بصورة أفضل.
وجــاء الرهان فــي الهجوم على الشــاب 
فاكونــدو بيليســتري الــذي احتــل الناحية 
اليمنــى بأريحيــة، ونجح في االختبــار، فيما 
أفضــل  أراســكايتا  دي  جورجيــان  أظهــر 
مســتوياته، ولعــب ســواريز كعادتــه فــي 

الهجوم.
وتمكنت أوروجواي مــن إنهاء التصفيات 
بكامــل قوتهــا بعــد الفــوز بـــ 4 مباريات 

متتالية، لتتأهل إلى المونديال.

فجــر صحفي ألمانــي مفاجأة مــن العيار 
الثقيل، بعدما أكد أن خطأ تقنيا حرم منتخب 
الجزائر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 

.2022
وفشــل منتخب الجزائر في 
إلــى نهائيــات كأس  التأهــل 
العالــم 2022 عقــب الهزيمة 
علــى ملعبــه أمــام الكاميرون 
2-1 في الوقــت اإلضافي، في 
الفاصلــة من  المرحلــة  إيــاب 
المؤهلة  األفريقيــة  التصفيات 
العالــم  كأس  نهائيــات  إلــى 
2022، عقب الفــوز في مباراة 

الذهاب بهدف نظيف.
منتخــب  صدمــة  وجــاءت 

الجزائر األولى في الدقيقة 22، عندما ســجل 
تشــوبو موتينج، مهاجم منتخب الكاميرون، 
الهــدف األول على ملعب مصطفى تشــاكر، 
وهو الــذي أعــاد “األســود” للمبــاراة عقب 

الهزيمة ذهابا بهدف نظيف.
الصحفــي  بارغــر،  جوشــكا  األلمانــي 
المُختــص بكــرة القــدم الجزائريــة لموقع 
“ترانســفير ماركــت”، أكد أن حُــكام تقنية 
الفيديو لم يشــاهدوا إعادة الهدف بســبب 
خطأ تقني، وهو ما منعهم من رؤية مخالفة 
تعــرض لها عيســي ماندي، مدافــع منتخب 

الجزائر.

وكتــب بارغر عبر حســابه الرســمي على 
موقع التواصل االجتماعــي “تويتر”: “بعض 
المصــادر أكدت لي بأن الحــكام لم يُعيدوا 
مُشــاهدة اللقطة بسبب حدوث خلل تقني، 
وعدم توفر اإلعادة بتقنية العرض البطيء”.

وأضاف: “الحكم باكاري جاســاما هو اآلخر 
لم يجد داعيا للعودة للفيديو، وقرر احتساب 

الهدف مُباشرة دون اللجوء للفار”.
يُذكــر أن جمال بلماضــي، المدير الفني 
لمنتخــب الجزائر، قد شــن هجوما قويا على 
الحكم الجامبي باكاري جاساما بعد المباراة، 

معتبرا أنه كان سببا في تلك النتيجة.
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طالبســلطان عبداملجيد علي 

قال المركــز اإليطالي للدراســات 
السياســية الدولية ان الحكم الذاتي 
في جنوب اليمن اثبت فشله أيضا في 

معالجة قضايا الناس واحتياجاتهم.
وفي تقرير مطــول اكد المركز ان 
القوى السياسية التي حكمت جنوب 
اليمــن اثبتــت عــدم قدرتهــا على 
الحكم وتقديم نموذج حكم حقيقي.

وقــال المركــز فــي تقريــر عنونه 
بـ)حــرب اليمــن، الســنة الســابعة: 
احتجاجــات الجنــوب تكشــف حدود 
الحكم البديل( ان السنوات الماضية 
كشــفت أيضا ان الذهاب في االزمة 
اليمنيــة الى طــرح مشــاريع الحكم 

الذاتي لم تكن مجدية أيضا.
وجــاء في التقريــر: “مع اســتمرار 
الصــراع فــي اليمــن، اتســم العام 
بديناميكيــة  الحــرب  مــن  األخيــر 
مثيرة لالهتمام: صعود االحتجاجات 
الشــعبية في العديد مــن المناطق 
الجنوبيــة ، وهي المناطــق التي لم 
تتضرر بشكل مباشــر من الضربات 
الجويــة والقتــال. الدافع الرئيســي 
للمظاهــرات هــو تدهــور األوضــاع 
االقتصادية: يخرج اليمنيون ســلميا 
إلى الشــوارع، وينظمون اعتصامات 
أو يضربــون عن العمــل للتعبير عن 
معارضتهم للتضخــم الذي ال يمكن 
وقفــه ، ونقص الرواتــب والخدمات 
العامة، ونقص الكهرباء ، ومحدودية 

الوصول إلى المياه النظيفة.
ال يحــدث هذا فقط فــي المناطق 
الحكومــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
المعترف بهــا دوليًــا ، ولكن أيضًا 
في المدن والمحافظات التي تسيطر 
عليها ســلطات األمر الواقع اشتدت 
عــام  منتصــف  منــذ  االحتجاجــات 
2021. على ســبيل المثال، فقط في 
ســبتمبر 2021، خرجت 54 مظاهرة 
في عدن وشــبوة وأبين وســقطرى 
ولحج وحضرموت. وأعلنت ســلطات 
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي حالة 

الطوارئ بمــا في ذلك فــي المراكز 
الحضرية الكبرى في عدن والمكال.

يمكــن اســتخالص درس واحــد، 
في ســياق نزاع طويل األمد ومتعدد 
الطبقات مثل النزاع اليمني، فشــلت 
أشكال الحكم المستقل عن الحكومة 
المعترف بها أيضًا في تقديم إجابات 
في نظر الســكان المحليين. بعبارة 
أخرى، الحرب ليســت لعبة محصلتها 
صفر: إنها تســتنفد المــوارد وتضر 
جميــع الالعبيــن علــى األرض، بما 
فــي ذلك أولئــك الذين يتنافســون 
على الســلطات المركزية ويحاولون 

استبدالها.
ملاذا وأين يتظاهر اليمنيون 

ترتبــط احتجاجــات اليمــن فــي 
المناطق الجنوبية بشــكل أساســي 
للظــروف  الشــديد  بالتدهــور 
االقتصادية والقوة الشــرائية. غالبًا 
مــا يعتمد الناس على العمل اليومي 
بأجر. الالفت للنظر- في بلد ال تزال 
تمزقه الحرب- هــو أن االضطرابات 
تحــدث فــي مناطق لــم تتأثــر- أو 
لــم تعــد تتأثــر- بالغــارات الجوية 
والقتال. معظمها في عدن وشــبوة 
المتظاهــرون  أغلــق  وحضرمــوت. 
الطرق وهاجمــوا المباني الحكومية 
)في عــدن في مــارس 2021(. وتال 
ذلك فــي بعض الحاالت اشــتباكات 
القــوات االمنيــة خاصــة فــي  مــع 
العاصمــة المؤقتــة عدن. فــي تعز 
التي تسيطر عليها الحكومة جزئيًا، 
أطلقت قــوات األمــن والمجموعات 
المســاعدة طلقات في الهواء لوقف 
المتظاهريــن، بينمــا أصيب بعض 
احتجاجات  فــي  وقتلــوا  األشــخاص 

حضرموت.
الغذائيــة  المــواد  أســعار  نمــت 
بشــكل كبير. انخفضت قيمة العملة 
اليمنية، الريال، بشدة مقابل الدوالر 
األمريكي. تعتمد اليمن على استيراد 
٪90 مــن غذائهــا ووقودهــا. لقــد 
أصبح النظام االقتصادي ومؤسساته 
مجزأ. يوجــد في اليمــن اآلن بنوك 

مركزية منفصلة وســلطات الجمارك 
واإليرادات. لقــد أدى اقتصاد الحرب 
إلــى تــآكل- ومحــو فــي كثيــر من 
المختل  “الرمادي”  الهيكل  الحاالت- 
اليمني  بالفعل لالقتصــاد  وظيفيًــا 
خالل فترة الرئاســة الســابقة لعلي 
عبد اهلل صالح، حيث احتكرت شبكات 
القوة االقتصادية العسكرية القنوات 

المؤسسية.
وفًقــا لفريق الخبــراء التابع لألمم 
المتحدة بشــأن اليمن 2022، يبدو 
أن دعــم اإلمارات العربيــة المتحدة 
للمناطق التي يسيطر عليها المجلس 
انخفــض  قــد  الجنوبــي  االنتقالــي 
منــذ عــام 2019 )عندمــا انســحب 
القوات اإلماراتيــة من البالد(، بينما 
تواصل المملكة العربية الســعودية 
توجيــه دعمهــا المالي. مــن خالل 
الحكومة المعترف بها. قد يفسر هذا 
جزئيًا ســبب تعــرض المناطق التي 
يحكمها المجلس االنتقالي الجنوبي 

الضطرابات متنامية.
موارد كثيرة وقليل من  

اخلدمات
تكشــف  الســياق،  هــذا  فــي 
االحتجاجــات فــي حضرمــوت، التي 
تركزت في مدينة المكال الســاحلية، 
عن حقيقة محددة. منذ عام 2021، 
المحافظة  فــي  التظاهــرات  كانــت 
متكــررة وطبقيــة. وكمــا أوضحــت 
الباحثــة شــيماء بــن عثمــان، فقد 
شــملت االحتجاجــات، علــى ســبيل 
المثال، األمهات القلقات من الفساد 
وغالء المعيشــة، أو اســتنكار طالب 
الجامعات لرسوم النقل الباهظة. يتم 
إنتاج أكثر من نصــف النفط اليمني 
فــي المنطقــة الجنوبيــة الشــرقية 
الحضرميين  لكــن  من حضرمــوت. 
يواصلــون التنديد بالبطالة وســوء 
الخدمات والتهميش السياسي، كما 
فعلوا فــي عهد صالح. وهــذا يؤكد 
مشــاعر االســتقالل الذاتي في ظل 

استمرار الهوية الحضرمية القوية.
تنبيهًا  االحتجاجــات  تثيــر هــذه 

ليس فقط لألشكال البديلة للحكم، 
ولكــن أيضًــا لمحــاوالت المركزية 
السلطة والطريقة التي يتم التعامل 
بهــا محليًا. في الواقــع، بعد اندالع 
حرب عام 2015، تفاوضت محافظة 
المركزية  الحكومــة  مــع  حضرموت 
لالحتفاظ بـ ٪20 من عائدات الطاقة 
في الداخل لالســتثمارات في برامج 
التنميــة المحليــة )فعلــت محافظتا 
شــبوة ومأرب الشيء نفســه(. لكن 
حتــى اآلن، ال يبدو أن هــذا قد أدى 
إلــى تحســينات علــى أرض الواقع. 
المتظاهرين  أن شــعارات  والدليــل 
جميــع  ضــد  موجهــة  الحضرمــي 
األطراف ألن “هتافات االحتجاج كانت 
موجهة للســلطة المحلية والتحالف 
والمجلس  السعودية  بقيادة  العربي 
االنتقالي الجنوبي”. الهدف الرئيسي 
لالســتياء هو اللــواء فرج ســالمين 
البحســني، محافظ حضرموت، وهو 
أيضًــا قائــد المنطقــة العســكرية 
الثانيــة )التي دمجت رســميًا قوات 

النخبة الحضرمية(.
مناطق سيطرة احلوثيني  

والبنك املركزي
فــي المناطــق الشــمالية الغربية 
التي يســيطر عليهــا الحوثيون، لم 
تــرد تقارير عن احتجاجات كبيرة. لم 
ترتفع األســعار بشــكل حاد كما هو 
الحال في أي مكان آخر، وهناك جهاز 
أمنــي محكم في مكانــه، يجمع بين 
التربح االقتصــادي واإلكراه والقمع. 
ومع ذلــك، فإن نقص الوقــود وغاز 
الطهــي يمثل مشــكلة فــي مناطق 
سيطرة الحوثيين أيضًا. مع سيطرة 
اقتصاد الحرب، تحولت المؤسســات 
االقتصاديــة والماليــة إلــى ســاحة 
معركــة سياســية. انقســام البنــك 
المركزي اليمني في عام 2016. أدى 
ذلك إلى معارضة السياسات النقدية 
واالقتصادية. بدأ البنك المركزي في 
عدن، الوحيد الــذي يتمتع بإمكانية 
الماليــة  األســواق  إلــى  الوصــول 
عمــالت  أوراق  بطباعــة  الدوليــة، 

جديدة لتغطيــة عجز الحكومة ودفع 
أجور القطاع العام، بينما كان يحاول 
اإلضــرار باألســواق الشــمالية التي 

يسيطر عليها الحوثيون.
في عام 2017، قرر البنك المركزي 
في عدن الخاضع لســيطرة الحكومة 
المعتــرف بها تعويــم العملة. وهذا 
يعني أنه حدد السعر مقابل العمالت 
األجنبيــة األخــرى حســب العــرض 
والطلب، وليس بســعر ثابت تحدده 
الحكومة. لكن هذا االختيار أدى إلى 
نتائج عكســية، ممــا أدى إلى تفاقم 
األثر االقتصادي على الحياة اليومية. 
نتيجة لذلــك، يختلف ســعر الصرف 
الحالــي في اليمــن. األوراق النقدية 
الجديدة المطبوعــة في عدن بلغت 
1000 ريــال للــدوالر فــي منتصــف 
عام 2021. في صنعاء التي يســيطر 
عليهــا الحوثيون، بلغ ســعر الصرف 
نحــو 600 في نفس اإلطــار الزمني. 
ســاهمت هــذه السياســة النقديــة 
قصيــرة النظــر في زيــادة انخفاض 

الريال والتضخم غير المنضبط.
»الطوارئ املزمنة« 

حــددت األمــم المتحــدة لتوهــا 
الوضــع اإلنســاني في اليمــن بأنه 
“حالة طــوارئ مزمنة”. من المحتمل 
الروســي  للغــزو  يكــون  أن  أيضًــا 
ألوكرانيا تداعيــات على البالد. ثلث 
القمح الــذي يســتورده اليمن يأتي 
من موسكو وكييف. رفض الحوثيون 
عــرض مجلــس التعــاون الخليجــي 
إجراء محادثات ســالم فــي الرياض، 
قائليــن إنهم ســيكونون منفتحين 
على الحوار في “دولة محايدة”، فيما 
تســتمر هجمات الحوثيين بطائرات 
مسيرة وصواريخ على البنى التحتية 
االقتصادية الســعودية. في غضون 
ذلك، وبعد ســبع سنوات من اندالع 
حرب اليمن، تكشــف تجــارب الحكم 
البديــل عن مؤسســات الدولة عدم 
فاعليــة وحدود مماثلــة، كما يتضح 
من صعود االحتجاجات الشــعبية في 

المناطق الجنوبية.

مركز دراسات إيطالي: احلكم الذاتي في جنوب اليمن أثبت فشله أيضامركز دراسات إيطالي: احلكم الذاتي في جنوب اليمن أثبت فشله أيضا

)عدن الغد( متابعات:
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حل العدد الماضي

أفقيًا:   

اإعداد / اأم اأحمد رامي        

 لعبة يابانية وتعني 
ــد.  ــي ــوح ــم ال ــرقـ الـ
منطقية  لعبة  وهي 
وضــع  عــلــى  مبنية 
المكان  في  م  األرقا 
الهدف  المناسب. 
ـــ 9*9  ال ــلء  هــو م
ــام  ــأرق ــات ب ــع ــرب م
عمود  كل  أن  بحيث 
ــع من  ــرب وصــف وم
التسعة  المربعات 
ــى  ــدع )والــــتــــي ت
مناطق( تحتوي على 
األرقام من واحد إلى 
التسعة دون تكرار.   

اإعداد / اخل�شر قا�شم:

مارس

31

حل العدد الماضي 

      اشــطب الكلمات أدناه في الجدول في كل االتجاهات لتجد 
كلمة الســر المكونة من 10 حروف وهي اســم داعية وفيلسوف 

وطبيب وكاتب مصري راحل .    

1ـ  هي أنظمة اســتثنائية محددة في الزمــان والمكان تعلنها 
الحكومــة لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البالد أو جزءًا 
منهــا بتدابير مســتعجلة وطرق غيــر عادية في شــروط محددة 

ولحين زوال التهديد .
2ـ  شــريان رئيســي يغذي الحســم بالــدم النقي الخــارج من 

القلب  ـ  من خضار السلطة  ـ  حرف جر .
3ـ  بواخر  ـ  فراش نوم .

4ـ  ضمير منفصل )م(  ـ  محافظة يمنية  ـ  شدة وقوة .
5ـ  هضبة تقع في بالد الشــام بين نهــر اليرموك من الجنوب 

وجبل الشيخ من الشمال   ـ  ألف مليون .
٦ـ  مشــى ليال  ـ  مركبــات كيميائيــة تنتج من تفاعــل تعادل 
أحماض وقلويات بحيث تكون متعادلة كهربيا)م(  ـ  عقل وجوهر 

.
7ـ  صــوت األفعى )م(  ـ  ضد يقطع  ـ  إحــدى اإلمارات العربية 

المتحدة .
٨ـ  هوعلم يهتم بالغــالف الجوي والظواهر الجوية والتنبؤ بها 

)ال...( )م(  ـ  للسؤال )م( .
9ـ  للنفــي  ـ  أحصــى  ـ تســمية لحيــوان يمتلك عمــود فقري 

وجمجمة.
1٠ـ  جماعــة ضغــط سياســية )م(  ـ  ممر مائــي يصل ما بين 

المحيط األطلسي والمحيط الهادئ )م(  ـ  حرف جر .
11ـ  للتعريف  ـ  راهب  ـ  من الكسور  .

12ـ  أداة توكيد ونصــب  ـ  معتاد على تعاطي مخدرات  ـ  من 
األلوان .

1ـ  سنوي  ـ  من الزواحف .

2ـ  قادم  ـ  ضد ميالدي  ـ  مسجد شهير في عدن .
3ـ  مــن أخــوات كان  ـ  ثلث الثالثــة  ـ  كلمة تفتح عمل 

الشيطان )م(.
4ـ  غنائم  ـ  أحد أركان الجملة الفعلية  .

5ـ  صوت الكلب  ـ  إعراض  ـ  خصر  .
٦ـ  شقيق  ـ  شهر رومي  ـ  يعطى لكل شخص .

7ـ  رخصة قيادة  ـ  مفترق طرق أو بين عظمتين )م(.
٨ـ  دف  ـ  مضجر  ـ  رقبة أو جيد )م( .

9ـ  إحدى دول أمريكا الجنوبية )م(  ـ  صغار األسد )م(.
1٠ـ  وجهة نظر  ـ  زمن أو وقت  ـ  طائر أسطوري .

11ـ  شلف  ـ  ضد موجب  ـ  بحر  .
12ـ  طعــام غير ناضج )م(  ـ  من فصول الســنة  ـ  مياه 

جارية.

رأسيًا:
حل العدد الماضيحل العدد الماضيحل العدد الماضيحل العدد الماضي

114٦ ـ برنار دي كليرفو يلقي خطبته الشهيرة في أحد حقول فيزيالي محرضًا 
على القيام بالحملة الصليبية الثانية، وذلك بحضور لويس السابع ملك فرنسا.

1492 - ملكة إسبانيا إيزابيال األولى تصدر مرسوم الحمراء، الذي نص على أن 
يتحول جميع رعاياها المسلمين واليهود ـ وعددهم 15٠ ألًفا ـ إلى المسيحية أو 

أن يرحلوا عن إسبانيا نهائيًا.
1٨٦٦ - البحرية الملكية اإلسبانية تقصف »ميناء فالباريسو« في تشيلي.

1٨٨9 - االفتتاح الرسمي لبرج ايفل.
19٠9 - بدء بناء سفينة تايتنك الشهيرة.

1917 - الواليات المتحدة األمريكية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية 
العذراء  جزر  إلى  تسميتها  وتعيد  الدنمارك  إلى  دوالر  مليون   25 مبلغ  دفع  بعد 

األمريكية.
1921 - تشكيل سالح الجو الملكي األسترالي.

1931 - زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا أدى إلى تدميرها 
ومصرع 3٠٠٠ شخص.

1934 - تأسيس الحزب الشيوعي العراقي.
1947 - إعدام مؤسس جمهورية مهاباد قاضي محمد.

1979 - انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطة، وإعالن استقالل الجزيرة.
1991 - الجورجيون يصوتون لصالح انفصال جورجيا عن االتحاد السوفيتي.
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    يروى أن اإلمام مالــك بن أنس األصبحي 
الحميــري المدني جلــس في المســجد النبوي 
كعادته يــروي أحاديــث النبي صلــى اهلل عليه 

وسلم.
 والطالب حوله يستمعون فصاح صائح : جاء 
للمدينة فيل عظيم ) ولم يكن أهل المدينة قد 
رأوا فيــاًل من قبل ( فهرع الطــالب كلهم ليروا 
الفيل وتركــوا مالكا إال يحيى ابن يحيى الليث ، 
فقال لــه اإلمام مالك لم لم تخــرج معهم؟ هل 

رأيت الفيل من قبل؟
قــال يحيــى: إنما رحلــت ألرى مالــكا ال ألرى 

الفيل.
هذا رجل حدد ما جــاء ألجله فلم يلهه طارئ 

وكان له ما جاء ألجله .
ونحن مع رمضان كمثــل الليث ابن يحيى أو 
مثــل طالب مالك إما أن نقول إنما هو لرمضان 
أو ننفــض عنــه فنتركه ويتركنا فــال ننهل من 

فضله وال يصلنا خيره.
كثيــرة هــي الملهيــات والتي تقطــع صلتنا 
برمضــان ولكن اللبيب من هدي فاهتدى فإنما 
هــي ايام ولكــن كل ســاعة منها بعمــر كامل 
فطوبــى لمــن عــاش كل يوم وســاعة مع هذا 

الشهر العظيم.
فيلة رمضــان كثيرة تصنع بعناية لتشــتيت 
الجمــع حول مائــدة القرآن والذكــر فعلينا من 
اآلن وضــع خطــة وتصور لكل ســاعة ويوم مع 
هذا الضيف الخفيف السريع االرتحال ولنعلم أن 
رمضان راحل عنا وقد ال نلقــاه عامنا القادم اما 
الفيلة فهي باقية حولنا نستطيع مشاهدتها أي 

وقت. 
دون  ويمضــي  يأتــي  رمضانــك  تجعــل  ال 
هدف تكتبــه و تجعله أمامــك كل يوم تنفذ ما 
كتبت، تجعل كل دقيقة في هذا الشهر مختلفة 

عن سابقاتها،. 

رمضان ليس شــهرا لصوم أجوف إنه فرصة 
لتغييــر النفــس والســلوكيات وبنــاء العــادات 
الحسنة، رمضان فرصة قد ال يدركها بعضنا في 

العام القادم.
ولعل لنا في أقوال وأفعال بعض السلف شيئا 
من التذكير بفضل هذا الشهر فقد كان الزهري 
اذا دخل شهر رمضان قال إنما هو قراءة القرآن

 و إطعام الطعام. 
وكان ابن عمر رضي اهلل عنه يصوم وال يفطر 
اال مع المساكين فيأتي إلى المسجد فيصلي ثم 
يذهب الى بيته ومعه مجموعة من المســاكين 

فإذا منعه عنهم أهله لم يتعش تلك الليلة.
ونحــن على بعــد يومين من إطاللتــه علينا 
وكثيــر من ابناء وطننا قــد وصلوا الى حالة من 
الفقــر المدقــع وأعــداد كبيرة ممــا كان يطلق 
عليهم أنهم من الطبقة الوسطى في المجتمع 
ســاءت أوضاعهــم والتحقــوا قســرًا بالطبقــة 
الفقيــرة. وهناك من األســر المتعففة قد وصل 
بهــا الحال مــا اهلل به عليم ، هم فــي نظر من 
حولهــم مســتورين الحــال فبالتالــي ال يلتفت 
اليهــم أحد. والتذكيــر هنــا لعلهــا تصــل الى 
بعض الموســرين فيتفقدوا مــن حولهم، فما 
يشبع واحدا قد يطعم عشرة، ختامًا نستودعكم 
اهلل ونلتقــي بعد العيد ان شــاء اهلل وقد تحقق 

لمجتمعنا سالم واطمئنان.

حممد اأحمد بالفخر

احذروا الفيلة ! 
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ألنك أنت الرائد
فنحن نبضان، يف قلب واحد، قلب كبير، بحجم الوطن الصاعد

معًا منضي، يدًا بيِد، لتحقيق الهدف، وبلوغ القّمة
 من أجلك أنت نستثمر، و نتطور، ومعًا نحقق الريادة

تتقدم صحيفــة )عدن الغد( بأحر التهاني والتبريكات 
لألمتين العربية واإلسالمية بمناسبة حلول شهر رمضان 
الكريم أعاده اهلل على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتنــوه الصحيفة لقرائها الكرام بأنها ســتحتجب عن 
الصــدور خالل الشــهر الفضيل على أن تعــاود الصدور 

بإذن اهلل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.


