
ما سيجنيه الجنوب من اتفاق الرياض !

لحج .. ُمعلمة تحاول ذبح طفل بسكين داخل مدرسته في تبن

من ذاكرة 
الجنوب

ال يوجد من هو أكرث خبثًا ولؤمًا من جامعة 
الشاملية  السياســية  القوى  وباقي  اإلخوان 
هذه حقيقــة ينبغي ان يدركهــا الجنوبيون 
املتحمسون يف تشاؤمهم من اتفاق الرياض .

مثل هــؤالء  "اإلخوان  وقوى الشــامل" 
ليســوا بحاجة ملن يعرّفهم  بأهمية وخطورة 
اتفاق الرياض ومخرجاته وبأنهم قد انترصوا  

يف إدارة حوارات هذا االتفاق .
إن  كان هؤالء  يرون فيه نرصا لهم، ورضرًا 

للجنــوب واملجلس االنتقايل مــا عملوا عىل 
تعطيله، وال شــنوا الحروب للتنصل منه، وما 

فجروا األوضاع يف شقرة اليوم ملنع تنفيذه .
وبعيــدًا عــن الحقائــب ونوعيتها ومن 
سيشغلها،  فإن االتفاق نرص جنويب ستكون 
من مثاره انســحاب قوات الغزو من الجنوب، 
والرشعنة الدولية للمجلس وللقوات الجنوبية 
واعرتاف حقيقي وألول مــرة بوجود جنوب 

سيايس ندًا للشامل .

إن كان اإلخوان 
الشــامل  وقوى 
اتفاق  يف  يــرون 
وكام  الريــاض  
اليوم  نتائجه  هي 
لهــم  مصلحــة 
كام  ألجله  لقاتلوا 

يقاتلون اليوم دفاعًا عن مصالحهم وعن بقاء 
احتاللهم للجنوب، ال ان يقاتلوا إلفشاله.

يبذل املذيع الشــاب املتألق عبدالله بن بريك جهودا كبرية 
وجبارة مبعية طاقم العمل يف برنامج )مدار الصحافة( الذي 
يبث عرب قناة )عدن املســتقلة( والذي يسلط الضوء عىل ابرز 

التناوالت االعالمية ملا يدور عىل الساحة الجنوبية.
املالحظ واملتابع لحلقات هذا الربنامج األكرث من رائع يجد 
بأن الزميل الشاب عبدالله بن بريك وزميلته االعالمية صابرين 
ال يكتفــوا بتناول ما تنرشه الصحــف واملواقع الجنوبية من 
أخبار وتقارير اعالمية بل تعدى ذلك ملتابعة ما تنرشه وسائل 
اإلعالم العربية واملحلية فيام يخص الشــأن الجنويب وفضح 
مؤامرات وجرائم حزب االصالح )إخوان اليمن( وهذا بحد ذاته 
عمل وجهد كبري يستحق طاقم العمل يف )مدار الصحافة( كل 

الشكر والتقدير عليه.

لحج / متابعات :
يف واقعة وحشية، وجهت معلمة يف إحدى مدارس 
مديرية تنب، مبحافظة لحج، يوم االثنني، طعنات غائرة 

يف الرقبة إىل تلميذها يف الصف األول ابتدايئ.
وفوجئ معلم باملدرسة خالل دخوله الفصل الدرايس، 
بحســب ترصيحات شــهود عيان لـ "املشهد العريب" 
للطالب  باملعلمة "ب.ف.م" متطوعة توجــه طعنات   -

"ع.أ.أ" )ست سنوات( يف رقبته، ومحاولتها ذبحه.
واعترب الشــهود أن دخول املعلم الفصل كان ســبًبا 
إلنقاذ الطفل الضحية من بني يــدي املعلمة التي كانت 

تحاول ذبحه عىل األرض بسكني حول رقبته. 
وُنقل الطفــل إىل أحد مستشــفيات العاصمة عدن 
لتلقي اإلســعافات الالزمة، فيام منع أولياء أمر املعلمة 

تسليمها إىل الجهات املختصة.

قدميــة  صــورة 
زمان  أيــام  للباصات 
تستخدم  كانت  والتي 
بكرثة آنذاك يف مختلف 
واملديريات  املناطــق 
منتصف  يف  عدن  يف 
القرن  من  الخمسينات 

املايض.

شكرا محافظ العاصمة عدن 
مت قبل يومني بفضل من اهلل وتوفيقه ، اســتكمال ســفلتة طريق جبل حديد القادم من املعال باجتاه جولة فندق 

عدن وانتهت معاناة املواطنني الذين تأذوا كثيرا أثناء العمل به ملا تسبب به من اختناق كبير يف حركة السير .
شــكرًا لــكل اجلهود التي بذلت من قبل قيادة احملافظة وعلى رأســهم احملافظ احمد مللس علــى مايوليه من اهتمام 
خاص بكل ما ميكن أن يعيد لعدن ولو جزء بســيط من وجهها املشــرق ونتمنى عليه أن يدفع بشــكل فاعل باإلســراع 
إلجنــاز طريق جبل حديد من االجتــاه االخر املؤدي إلى كريتر والذي مير امام أمانة رئاســة الوزراء قدومًا من جولة 
فنــدق عــدن لتكتمل اللوحة الرائعة ملثل هكذا عمــل يكمل بعضه. ويؤدي خدمة عظيمة للمواطنني مما يســهل من 

أمور تنقالتهم وقضاء حوائجهم دون معاناة او اختناقات مرورية .
حتية لكل من ساهم ويساهم يف تسهيل أمور الناس ويتفاعل مع معاناتهم وقام بواجبه جتاه هذا العمل 
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المقال االخير

إن اإلشكال الكبري الذي تعيشه األزمة اليمنية 
منذ اليوم االول للحرب هــو توصيفها الخاطئ. 
فالكثــريون من النخــب السياســية واملحللني 
التامهي مع  يدوكون مخاطر  الحرب مل  واطراف 
الذي كرســته ماكنة  للحرب  الخاطئ  التوصيف 
اإلعــإم وعدم معرفة اطرافهــا الحقيقيني رغم 
مــا أثبته مرسح عمليات الحــرب خالل الخمس 
السنوات  من شواهد ومعطيات حقيقية جسدتها 

دماء الشهداء عىل أرض الواقع .
إذا ماهي حقيقة الحرب يف نظر اطرافها ؟؟؟ 

* الحــويث كطرف يف الحرب ومســبب لها، 
فحــرب الحويث مل تكون ضــد الرشعية كام تم 
تصورهــا من قبل الرشعيــة والحويث يف بداية 
الحرب. بل اثبت الواقع أن حرب الحويث هي حرب 
بالوكالة نيابتا عن قوى اقليمية تستهدف املنطقة 
وخصوم إيران من ناحية؛ ومن ناحية أخرى هي 
إنقالب عىل ثورة ٢٦ سبتمرب وإستعادة حكمهم 

املسلوب منهم منذ ستينات القرن املايض.
الحويث هي حرب صورية  حرب الرشعية ضد 
كام تم تسويقها  لكنها يف األساس حرب الدفاع 
الحرب  فاســتمرار  لذا  الذاتية،  عن مصالحهــم 
بالنســبة لهم هي أكرب مكسب من االنتصار ذاته 
طاملا اســتطاعت أن توظفها لكســب املزيد من 
املصالح واالمتيازات التي ال تســتطيع ان تحصل 

عليها يف الظروف الطبيعية .
حرب الجنوبيون هي حرب الدفاع عن وطنهم 
وإستعادة دولتهم املحتلة من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى فهي حرب ضد االرهــاب والدفاع عن أمن 

املنطقة.

أ. د. فضل الربيعي

هل استوعب الكل 
حقيقة وطبيعة 
الحرب في اليمن؟ 

عبدالله بريك و)مدار الصحافة(
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