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مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء / غازي العلــوي :
ال يختلف اثنان عــىل أن اللواء/ 
أحمد بن بريك قد تحمل املســؤولية 
يف قيــادة دفة الجمعيــة الوطنية 
الجنوبية ثم اإلدارة الذاتية للجنوبية 
يف ظروف بالغــة التعقيد، غري أنه 
استطاع وبحنكة القائد املجرب الذي 
اقتحم املعرتك السيايس والعسكري 
منذ نعومــة أظافره وعارص الكثري 
مــن القادة والساســة الجنوبيني، 
قاد  حينام  مواقفه  ببعيد  وليســت 
دفة محافظة حرضموت وكشــفه 
القوى  مامرســات  من  املســتور 

العسكرية املتنفذة آنذاك.

يدرك املتابع لقرارات رئيس اإلدارة 
الذاتية يف الجنوب اللواء/ أحمد بن 
خالل  يلقيها  التي  ولخطاباته  بريك 
االجتامعات أو الفعاليات املجتمعية 
متتلك  قيادية  شــخصية  أمام  بأنه 
وطنية  وروحا  سياســية  كاريزما 
جنوبية وثابة ال تســاوم بالجنوب 
وتحريره واستقالله وال تفرط بدماء 
وبالتضحيات  والجرحى  الشــهداء 
طوال  الجنوب  شــعب  قدمها  التي 

مسرية نضاله التحررية.
يســري اللواء / أحمــد بن بريك 
أو كــام يحلــو للبعض تســميته 
غري  ثابتة  بخطــى  بـ"الصمرقع" 
التي  "النشــاز"  باألصوات  مكرتث 

والتي  واألخرى  الفينة  بني  تهاجمه 
غالبــا ما يكــون مصدرها جامعة 
ســخرت  التي  املســلمني  اإلخوان 
اإلعالمي عىل  للهجــوم  مأجوريها 
االنتقايل  املجلــس  ورموز  قيادات 

الجنويب.
الذي يواصل  تحية أليب عصــام 
الذاتية  اإلدارة  بســفينة  اإلبحــار 
االنتقايل  بقيادة ربــان مجلســنا 
الرئيس القائــد/ عيدروس الزبيدي 
بصمت  تعمل  التــي  القيادات  وكل 
لخدمة  وعسكريا  سياسيا  نهار  ليل 
بر  إىل  بسفينته  والوصول  الجنوب 
األمان رغم املخاطر والتحديات التي 

تواجههم 

ردفان / األمناء / خاص :
لحج  مبحافظة  الحبيلني  عام  مدير  استنكر 
املعني مــن قبل اإلدارة الذاتيــة الجنوبية منري 
فضل عبدالله، وبشــدة، قيام األخ / مشــعل 
املياه  إدارة  الداعري بإيقــاف رصف مرتبــات 
باملديريــة بالتزامن مع اقــرتاب عيد األضحى 
املبارك يف محاولة منه للضغط عىل املوظفني 

لالعرتاف به كمدير عام للمديرية .
للرأي  ووجه األخ/ منري فضل عبدالله بالغا 

العام أوضح فيــه قيام الداعري بإيقاف رواتب 
إدارة املياه لتلحق بالنفقات التشــغيلية ملكاتب 
املديرية وأهمها املستشفى وذلك ضمن سياسة 
االنتقام والرتويع ملــدراء اإلدارات اللذين أعلنوا 

تأييدهم لإلدارة الذاتية .
الحبيلني ردفان مبحافظة  وأعرب مدير عام 
لحــج عن أملــه يف أن يتم تجنيــب موضوع 
املرتبات والنفقات التشــغيلية لإلدارات عن أي 
رصاع أو محاوالت لجعلها وسيلة للضغط عىل 

املوظفني لالعــرتاف برشعية ال وجود لها عىل 
الواقع .

ودعا مديــر عام الحبيلــني منري فضل إىل 
تحكيم العقل وعدم إقحــام مرتبات املوظفني 
يف أي رصاع. مضيفــا بالقول: "رصاعنا ليس 
مع األخ مشعل الداعري ، بل رصاعنا مع رشعية 
الفســاد ومع من يريد أن يضع لــه قدًما يف 

ردفان وأخرى يف باب اليمن".

حلج / األمناء / خاص :
أقدم مدير عام مديرية املســيمري حاميم محمد سعيد عىل إقالة مدير إدارة 
الزراعة والري املهندس عبدالباسط الطاهري بسبب شكوى تقدم بها لرئيس 
القيادة املحلية للمجلس االنتقايل باملديرية يشــكوا تدخالت املدير العام الغري 

القانونية يف مهامه.
ويأيت هذا القرار بعد أن كشــف مديــر إدارة الزراعة والري باملديرية حجم 
الفســاد املنظم الذي تقوم به الســلطة املحلية باملديريــة ممثلة مبدير عام 
املديرية حاميم محمد ســعيد من خالل ما وصفه من تدخالت ومحســوبية 
يف مهام عمله، وكذا التالعب باملخصصات املالية املقررة كتعويضات كوارث 
السيول واملقدرة مباليني الرياالت، وتحويلها ملشاريع الطرقات كام يزعم يف 

الوقت الذي تم فيه تنفيذ مشاريع الطرقات من قبل املنظامت.
واعترب سياســيون قرار مدير عام املســيمري بأنه قرار سيايس وتصفية 

حسابات مع أعضاء وكوادر املجلس االنتقايل من قبل مدير عام املديرية .
ويعتــرب املهندس عبدالباســط الطاهري من الكــوادر الزراعية باملديرية 
واملشــهود لها بالنزاهة والعمل املتفاين وامللموس مبــا قدمة للمديرية من 

مشاريع زراعية يف مختلف مناطق املديرية .
وتسبب قرار اإلقالة بحق املهندس الطاهري  مبوجة من السخط واالستنكار 
الشــديدين لدى كافة األوســاط يف املديرية والتي اعتربت هذه اإلقالة بأنها 
قرار سيايس بامتياز محملني الســلطة املحلية املسئولية الكاملة تجاه هذه 
الترصفات غري املســؤولة والتي من شــأنها إدخال املديرية يف أتون الرصاع 

واالحتقان.

عدن / األمناء/ وائل القباطي :
أودت موجة فايــروس كورونا والحميات التي اجتاحت عدن منذ شــهرين، بحياة 
املواطن "عبد الله أحمد حاجب )65 عاما("، والذي رحل مخلفا زوجته وأوالده التسعة 
يف ظروف مأساوية لعدم وجود ما يعيلهم، أو يغطي إيجار املنزل املتهالك الذي يقطنوه 

يف مدينة الربيقة بعدن.
وروت أم محمــد زوجته تفاصيل وفــاة زوجها بعد 3 أيام مــن مصارعة املرض، 

واضطرارها ونجله األكرب لحمله مبفردهام دون مساعدة من أحد خوفا من العدوى.
قالت بــأمل وحزن باديان: "تنقلنا به بني املستشــفيات وكل مــرة يقول )رجعونا 
البيت(، مل نقدر أن ندفع حق متديده يف مستشــفى خاص ورفض مستشفى املصايف 
اســتقباله"... بحرسة ومرارة تواجه املرأة املثقلة بصدمة فقد زوجها مسؤولية إطعام 

وتوفري احتياجات أرستها الكبرية واملعوزة.
ابنه محمد )١6 عاما( مل يعد يشــغله هم الدراسة، حيث يواجه هو اآلخر تركة ثقيلة 
لتحمل مسؤولية األرسة بدال من والده، والتي أصبح وضعها صعبا أمال من فاعيل الخري 

والجمعيات الخريية مساعدتهم بالتواصل عىل رقم األرسة: 733029800

محمــد  مــرمي   / كتــب   / األمنــاء 
الداحمة:

كغــريي مــن املنتمــني إىل محافظة أبني 
األبية الشامخة، فقد تابعت يوم أمس االثنني، 

وبشغف، خروج املســريات السلمية 
التي شهدتها مديرية لودر واملتضادة 
حيث  ومضمونهام،  أهدافهــام  يف 
خرجــت األوىل دعــام ملا ســميت 
لإلدارة  تأييدا  واألخرى  بـ"الرشعية" 

الذاتية واملجلس االنتقايل الجنويب .
من حــق الناس أن يعــربوا عن 
يحق  وال  مواقفهم  وإعــالن  رؤاهم 
بفرض  االدعاء  جهــة  أو  طرف  ألي 
الوصايــة عىل املجتمــع أو تكميم 
أفواه املواطنني من التعبري والخروج 
بتظاهرات سلمية وكان اليشء الذي 

أثلج صــدري هو انتهاج املشــاركني 
بالتظاهرتني الطرق السلمية يف التظاهر بعيدا 
عن لغة القوة واالســتقواء رغم قرب املسافة 
التي تفصل بينهام، وهذا بحد ذاته ســلوك راٍق 
وحضاري نشــيد به ونأمل بأن يكون الحارض 

يف كل الفعاليات.
لن نطعن أو نقلل مــن الهدف الذي خرجت 
ألجلــه التظاهــرة التي قيــل بأنهــا مؤيدة 

للحكومــة الرشعية وهــذا باعتقادنا حق من 
حقــوق املواطنني، غري أن ما حــّز يف النفس 
أن يكون هناك من يتظاهــرون ألجل وطنهم 
الجنويب ضمن حــراك جنويب متصاعد بدأ يف 
لحج ثم حرضموت ثم املهرة وســتتبعها باقي 

املحافظات خرجوا دون أي مقابل مادي وعىل 
نفقتهم الخاصة يحملون مرشوع وطن قدموا 
يف ســبيله قوافل من الشهداء والجرحى وبني 
من خرجــوا لتأييد حكومة فشــلت يف توفري 
أبسط االحتياجات ومليشيات قدمت من مأرب 
والجوف وذمار الحتــالل وطنهم وقتل أبنائهم 

وترشيد أرسهم.
نقولها وبالفم املليان: )شتان بني من يخرج 

لوطنه ونــرصة أهله وبني مــن يخرج بثمن 
بخس لتأييد احتالل أرضــه ووطنه( فجميعنا 
مع الرئيــس عبدربه منصور هادي ولن نرىض 
املساس أو اإلساءة إليه ولكننا يف املقابل لسنا 
مع هوامري الفساد وناهبي الرثوات وعصابات 

األحمر القادمة من الشامل.
مرة أخرى نشيد بالسلمية والروح الحضارية 
التي انتهجها املشاركون يف التظاهرتني ونأمل 
أن يتوحد أهلنا يف أبني عىل كلمة ســواء تعيد 
ألبني مجدها وحضارتها وعزتها التي ســلبت 
منها منذ زمن ليس بالقريب يف عهد ما تسمى 
بالوحدة اليمنية التي مل تجني منها أبني سوى 

الخراب والدمار .

القائد الذي حتّمل امل�ص�ؤولية يف ظروف �صعبة

الداعري ي�قف �صرف مرتبات اإدارة املياه ومدير عام 
احلبيلني املعني من الإدارة الذاتية ي�صتنكر ويحذر

مدير عام امل�صيمري يقيل مدير اإدارة الزراعة والري

ك�رونا يعمق ماأ�صاة 9 اأيتام يعي�ص�ن فقًرا مدقًعا يف عدن

اأبني.. �صتان ما بني الرثى والرثيا


