
ها من عالمات الساعة يا بن األعجم
ّ
إن

نقل الفنان والملحن اللحجي الكبير سعودي احمد صالح إلى المستشفى

بشحنة رابعة.. خليفة اإلنسانية تسد احتياجات قلنسية من الغاز

يوم  "األمنــاء"  الزميلة  طالعتنــا 
الثالثاء الفــارط 17 نوفمرب 2020م، 
وثالثة  قتيل  "ســقوط  الخرب  فحوى 
جرحى عىل خلفية خصام بني زوجني 
مواجهة  عن  ذلك  وأســفر  تعز"،  يف 
اللواء 17 مشاة الداعم  مســلحة بني 
واملســاند للزوجة واللــواء الخامس 

حرس رئايس الداعم واملساند للزوج.
والله الذي ال إله غريه أنني صعقت 
الخرب فنهضــت مصعوقا  أقــرأ  وأنا 
ألطوف عــىل مكاتب غرفة عدن وأقرأ 
للخرب  اســتغرب  والكل  عليهم  الخرب 
فقلــت لهم : ال أراهــا إال من عالمات 
الســاعة فال تســتغربوا وتوقعوا يا 
عزيزايت ويا أعزايئ نشوب مواجهات 
والبحرية  الجوية  القوى  بني  مسلحة 
للزوج  األوىل  انحيــاز  خلفيــة  عىل 

وانحيــاز الثانية للزوجة ويا ســاتر 
اسرت.

إال إن مادة الزميــل عدنان االعجم 
وهــي من مــواد اعجميــات زميلنا 
عدنــان االعجم وكانــت االعجميات 
مجــاورة لليابليــات يف الصفحــة 
األخرية وكلتاهام واقعتان تحت الخرب 

الصاعق.
تنــاول زميلنا االعجــم خربا حدث 
عام 2011م، عندمــا حرض إىل مقر 
امرييك  وصحفي  باحــث  الصحيفة 
األوســط  الرشق  بشــؤون  مختص 
ورافقه الباحث واملؤرخ العدين العزيز 
عــىل قلوبنا بالل غالم حســني ومن 
ضمــن طروحات الباحــث األمرييك 
بأن مشــكلة الجنوبيني أنهم يعملون 
رأس  لديهم  وليــس  متعددة  برؤوس 

وبالتايل  واحد 
ال ميكــن لثوار 
أن  الجنــوب 
إىل  يصلــوا 
وبقاء  هدفهم 
عــىل  الحــال 
املنــوال  هــذا 

لن يكســبهم تعاطف الرأي العام يف 
الخارج ونرش الخــرب بتفاصيله ويف 

حينه يف "األمناء".
ورد  األعجم  الزميــل  معطيات  من 
يف ختــام موضوعــه إن الجنوبيني 
اليــوم قد أصبحوا بــرأس واحد وهو 
املجلس االنتقايل الجنويب وحقيقة أن 
موضوع الزميل األعجم خفف من هول 
واللواء  مشاة   17 اللواء  بني  االشتباك 

الخامس حرس رئايس.

االمناء/نزار القيسي :
الكبري  اللحجي  وامللحن  الفنان  تعرض 
ســعودي احمد صالح يــوم أمس األول 
لوعكة صحية حــادة نقل عىل إثرها إىل 
ابن خلدون يف محافظة لحج  مستشفى 
األطباء رضورة  قرر  الطبية  املعاينة  وبعد 
تحت  املركزة  العنايــة  غرفــة  يف  بقائه 

اإلرشاف الطبي املبارش .
ويعد الفنان سعودي احمد صالح علام 
فنيا شــامخا وقدم الروائــع الخالدة يف 
خمســينيات  منذ  والغناء  التلحني  مجال 
باإلضافة  املايض وحتى يومنا هذا  القرن 
عىل يديه العديد من الكوادر ويف شــتى لدوره الرتبوي التعليمي الرائد وقد  تتلمذ 

املجالت يف بالدنا عىل وجه العموم ويف 
محافظة لحج عىل وجه الخصوص.  

نســأل الله العــي القديــر بأن مين 
الكبــري/ ســعودي احمد  عــىل فناننا 
صالح بالشــفاء العاجــل وأن يعود إىل 
أهله وجمهوره وهــو يلبس تاج الصحة 
والعافية، ونتوجــه بنداء عاجل إىل كافة 
الجهات املختصــة وذات  العالقة برسعة 
التحرك وعمل ما يلزم إلنقاذ حياة الفنان 
سعودي احمد صالح تقديرآ لكل ما قدمه 
من أعــامل فنية وألحــان وأغاين خالدة 
أثرى بها الساحة الفنية اليمنية عىل وجه 
العموم واللحجية عىل وجه الخصوص.             

االمناء/خاص:
دفعت مؤسســة الشــيخ خليفة لألعامل اإلنسانية، الثالثاء، 
بشــحنة رابعة من الغاز املنزيل إىل مديرية قلنسية، مبحافظة 

سقطرى.
وتتبنى املؤسســة اإلغاثية اإلماراتية، سد احتياجات األهايل 
من الغاز املنــزيل، بعد انعدامه من األســواق املحلية، عرب ضخ 

شحنات أسبوعية من الغاز املنزيل للوفاء باستهالك املواطنني.
ورحب األهايل يف مديرية قلنســية بفريق مؤسسة الشيخ 
خليفة لتوفري الغاز املنــزيل، معربني عن تقديرهم لجهود دولة 

اإلمارات العربية اإلغاثية يف سقطرى.
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المقال االخير

قــال اليدومــي: الوقت كالســيف إن مل 
تقطعه قطعك، وكان لتغريدته املُبهمة صداها 
اإليجايب يف صنعاء، عىل لســان محمد عي 
املنطقــي، مؤكدًا  لُيصّحــح وقعها  الحويث، 
حسمية، وأهمية، ان يكون الوقت كـ"السيل"، 

وليس كالسيف.
وهذا التناغم يعني مــا يعنيه عىل األرض 
من تنسيقات حول املعركة، والتي هي بحاجة 
إىل حســم رسيع، أرسع من سيف االخونجي 
"اليدومي"، وأفظع من ســيل "الحويث"، من 
خالل شــدة ورضاوة املعارك ضد مليشــيات 
اإلرهاب اإلخواين يف جبهات الطرية والشيخ 

سامل، ووادي سال يف محافظة أبني.
تناغمهم يف العامل االفرتايض ينعكس هناك 
خلف حدود الضالع، وخلف حدود يافع، حيث 
تلوح تحركات مريبة، ملليشيا اإلرهاب الطائفي 
الحويث. هذا التناغم الخبيث قد يفهمه الراعي 
املُغّيب عن املشهد يف تحليلنا بحسن النية، او 
يف  املتقاعس،  املتعامس  املتغايض،  املستغيب 
واقع األمر، مســتخدمًا سياسة املتورط الذي 
يأمل ان يحدث ما يجــرى انفراجه، قد تخلق 
من خاللها أي استحداث جديد قد يحصل عىل 

األرض هنا أو هناك.
السيف والسيل، كالهام إن قطعك فقد شل 
حركتك، ورصت عديم الجــدوى، وهناك لديك 
حيز زمني قصري فاصل بني اللحاق بقطعه، أو 
ينتهي الوقت، قد ال يكون مدته رضوخ ترامب 
بالفشــل، وتويل بايدن الحكــم يف أمريكا، 
20يناير العام القادم، وبني توقعات انشــغال 
العامل بدعاوي وطعون ترامب، واالجتهاد يف 
التوقعات واالحتــامالت التي يضعها املحللني 
السياســيني، وتوقعات األطبــاء عن املوجة 
الثانية لوباء "كوفيد 19" التي قد تجتاح العامل 
وما قد يتســبب للعامل من ارباك جديد، أو قبل 
أن تأيت جــزرة "جريفيث" التي يهيئها، أو قد 
تأيت العصاء الخرضا الغليظــة من أوروبا او 
أمريكا، التي يلــوح بها مايكل آرون بني وقت 

وآخر.
ومع ذلك، هنــا يف عاملنا عامل األمر الواقع 
التغريدات االفرتاضية وبعيدا  وبعيدًا عن عامل 
عــن االرتزاق واإلرهاب، ســينكرس ســيف 
الله يف  بإذن  الحويث  اليدومي وينحرس سيل 
ثبات ملعان النجم الجنويب، تحرســه شــهب 
العريب، ولن يجد سيف  البحر  السامء، وموج 
اإلخونجي يدًا تحمله يف رمال الطرية وجبال 
العوالق وجبال شــبوة،  يافع والضالع وكور 
مكرياس  وُمرتفعات  والعرقوب،  دثينه  وجبال 
وجبال ضبضب وشمســان وردفــان، وهي 
أقوى أسوام وأمنع حواجز، فدعونا نقول لكل 
)الهلمبة( ما قاله شــاعرنا املحضار وصارت 
مثل شــعبي: "ال تلقى لها ســوم قد سومها 

الجبل".

أحمد الربيزي

الجنوب في مواجهة 
السيف والسيل

جنيب حممد يابلي

األمناء/ خاص
شــكا مواطنــون يف مديرية الشــيخ عثامن كربى 
مديريات العاصمة عدن من اختالط مياه الرصف الصحي 

مبياه الرشب. 
وقال مواطنــون إن مياه الــرصف الصحي اختلطت 

مبياه الرشب يف حي املعارض باملديرية.

وأشار مواطنون أنهم يعانون من اختالط مياه الرصف 
الصحي بحي املعارض.

املختصة  الجهــات  أبلغوا  إنهــم  بالقــول  وواصلوا 
باملؤسسة العامة للمياه لكن ليس هناك أي استجابة.

وناشــدوا  املأمور عىل انقاذهم من هذه الكارثة التي 
ميرون بها.

اختالط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في الشيخ عثمان 


