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انقضت،  وســنوات  مرت،  أعوام 
ومــدن تفجرت، ومســاجد هدمت، 
وكتب العلامء ُمزقت، وأرواح جسدية 
قطعت وصلبت حتى أصبح ماء البحر 
وميــاه الفرات ممزوجــة  بالدماء، 
العراق  عىل  األمرييك  التحالف  فمنذ 
قتــل اآلالف من املفكريــن واألدباء 
فكانت  الغــزو،  ذلك  يف  والعلــامء 
حربا رشسة أبادت األخرض واليابس 
وقتلت  وثقافات  حضــارات  ودمرت 
أفكارا وعلام وحياة، وأعدمت الزعامء 

والقادة.
تحالفــات هدامة اغتالت شــعبا 
أملا وحزنا  ذلك  بل واألشد من  بأكمله 
وجرحا ال يندمــل أن تلك التحالفات 
التي كان  الشــعوب  تلكم  عبثت يف 
حلمها وآمالها استقرار األمن والحياة 
بأمان والعيش بكرامة، وال زالت بغداد 
إىل يومنا هذا وهي مجروحة وتبحث 
عن نفــس الحياة بــن ركام النهب 

والطمس واإلفساد والحرمان.
وبعد فــرات زمنيــة عملت تلك 
التحالفات بن الــدول العظمى عىل 
إســقاط النظام الليبي وشكلت تلك 
التحالفــات قــوة ال يســتهان بها، 
ورشدت  املدينــة  أعــامق  فرضبت 
الدماء واغتالت  وانتهكت وســفكت 
تلك  ثائر ومناضل حر وشــكلت  كل 
التنظيــامت اإلرهابيــة وزرعت تلك 
الجامعــات وأثــارت الفوىض حتى 

الغربية  التحالفات  تلك  اســتطاعت 
من استنزاف الرثوات ورسقت املوارد 
الطوائف  بــن  يتصارع  والشــعب 
الوطنــي  واالنتــامء  واملعتقــدات 
فانهارت العاصمة طرابلس وسقطت 
ليبيا يف أياٍد داعشية وال زال الرصاع 

قامئا حتى اللحظة.
وهنالك من سواحل البحر األبيض 
املتوسط من عىل تلك الجبال الخرضاء 
واملــدن الجميلة اخرقــت تنظيامت 
إرهابية األجواء الشامية وتسللت تلك 
القوى بدعم غــريب وتحالف عريب  
بأفعالهــا وتحالفاتها تدمري  وأرادت 
الحضارة الدمشــقية ،ومع اشــتداد 
املعارك يف بعض املدن وهجوم أمرييك 
تــريك وتحالف عــريب رضب عمق 
العروبة والحضــارة والثقافة والعلم 
بعض  حقيقة  ظهرت  وهنا  والجامل، 
وتحالفاتهم  ومؤامراتهم  الدول   نوايا 
الخبيثــة ودعمهم لتلــك التنظيامت 
اإلرهابية يف التوغل واالنتشــار  يف 
ولكن  السورية،  املدن  وأجواء  أرايض 
السوري حامي عرين  العريب  الجيش 
الشــام وقائدها البطل الزعيم األسد 
كان لهــم باملرصاد فأســقطت تلك 
املؤامرات بعد معارك وحروب ضارية 
وانترصت ســوريا العروبة ســوريا 
الصمــود والقوة والشــموخ وهزم 
األعداء عند أبواب دمشــق ويف جبال 
حلب وعىل شواطئ حامة والالذقية. 

التحالفات  بــدأت  ذلــك  وبعــد 
الغربية والعربية مرحلة  السياســية 

الربيــع العــريب وما 
إســقاط  من  حصــل 
وتهيئــة  لألنظمــة 
وأشــعلت  للثــورات 
الشعوب حامسها وهي 
ضمــن خطــة غربية 
بأيادي عربية وعنارص 
تلكم  اتخــذت  داخلية 
الشــعارات ألغــراض 
ومصالــح  وأهــداف 
فتانة  وطائفية  حزبية 
املواطن  ذلــك  وأصبح 
له وال  املسكن ال حول 

قــوة يتجرع ويــالت املصائب وفنت 
األعــداء حتى فقد  القوم ومؤامرات 
وطنه وماله وأجزاًء من جسده إن مل 

نقل قتل بطريقة غدارة وجبانة.
ومن عىل ضفاف نهــر النيل يف 
العاصمــة املرصية القاهــرة والتي 
الفوىض  من  نصيبهــا  عىل  حصلت 
للجيش  وكان  الفتنة،  نار  وإشــعال 
املرصي كلمة الفصل وســيد املوقف 
بعــد أن أرادت تحالفات بعض الدول 
اإلخوان  بيد  العروبة  إســقاط مرص 
الجامعات مع  تلك  املفلسن وتحالف 
قــوى الرش وكان مصريهــا ومآلها 
من  والخــروج  الفاضح  الســقوط 
إىل  والشــغب  الفوىض   مســتنقع 

السيادة واألمن واألمان.
ومن هنا من أعىل قمم جبال ردفان 
وضالع الصمــود ويافع العزة وعدن 
الجنوبين  أصــوات  بدأت  الحضارة 

بالحرية  مطالبة  ترتفع 
واستعادة  واالستقالل 
ذات  الجنوبية  الدولــة 
حكمت  أن  بعد  السيادة 
ســيطرة  تحت  الدولة  
ومتســلط  جائر  نظام 
نهب  ومحتل  وقمعــي 
عىل  واســتحوذ  البالد 
وممتلكات  مــوارد  كل 
الجنــوب، وبــكل قوة 
وشــجاعة  وصالبــة 
انطلقــت املظاهــرات 
وســط  واالعتصامات 
زحــف للقــوات الشــاملية املحتلة 
وإخامد  األصــوات  تلكم  إلســكات 
هذه الثــورة التي اســتطاع رجالها 
وأبطالهــا الجنوبيون أن يســطروا 
أروع النضاالت والبطوالت، فقتل أبرز 
الرجال،  خــرية  واعتقل  املناهضن، 
الشــباب  وعذب  األبطال،  وســجن 
الثائــر، وقمع بعــض الثائرين يف 
مياديــن الرشف واالعتصــام، وبعد 
مرور ســنوات عجاف وأيام عصيبة 
الخارجية  القــوى  تدخلت  وحروب، 
من  لها  املوالــن  مــع  الفارســية 
الحوثين واقتحمت العاصمة صنعاء 
أجزاء  الحويث عىل  التمرد  وســيطر 
كبرية من الشــامل، وبعــد أن توغل 
وأمسك مفاصل الدولة بدأ يربز قوته 
وعضالته عىل الجنوب، إال أن الشعب 
للتمرد  التصدي  اســتطاع  الجنويب 
توجد  ال  الذي  الفاريس  واملد  الحويث 

لــه أي حضانة يف الجنــوب، وبن 
الخليج  دول  تحالفت  وضحاها   ليلة 
وشــكلت تحالفات جديدة مع رجال 
شعارهم  كان  الذين  الجنوب  وأبطال 
هو النرص  واســتطاعوا دحر املحتل 
الحويث وأعوانه وهزميتهم وطردهم 

وهم أذلة صاغرين.
التحالف  بفضل  ثــم  الله  وبفضل 
العريب وتضحية أبناء الجنوب األحرار 
الحــويث وهزم املرشوع  التمرد  هزم 
وانترصت  اليمن  جنوب  الفاريس يف 
اإلرادة والعزميــة الفوالذيــة ألبناء 
الجنوب، وشكل ذلك االنتصار مرحلة 
تاريخية عظيمة وفاصلة يف انتصار 

السيادة العربية والجنوب العريب.
فهل تعي وتدرك تلك الشعوب مدى 
تأثري تلكم السياســات عىل مصالح 

املواطن ودمار األوطان؟
ومــن زاويــة خليجيــة وأهداف 
استطاعت  غربية  وسياسة  أيدلوجية 
الدوحة أن تعــود إىل أحضان الخليج 
وحظر  طويــل  خالف  بعــد  العريب 
جــوي وبري وبحري وبعد ســنوات 
من الحصار الشامل عادت األمور إىل 
عالقاتها  الدوحة  وعــادت  مجاريها 
من  ونأمل  الريــاض،  مع  وقواعدها 
هــذه الخطوة العربيــة إيجاد حلول 
العربية  املنطقة  يف  شــامل  وسالم 
والخليج بعيدا عن التحالفات الرشيرة 
الهدامة  واألفــكار  القبيحة  والنوايا 
التي جلبت الحروب والدمار للمنطقة 

والخراب والويل للشعوب.

التحـالفات ال�شــيا�شية واآثارهــا علـى ال�شعـــوب

 تعلــن شــركة العيســائي للصناعة والتجارة احملــدودة وموقعهــا محافظة عدن/ 
املنصورة/ جولة كالتكس إلى حاجتها للموظفني يف املجاالت اآلتية:

)١(  فنيني ميكانيكيني اآلالت .
)٢( فنيني ميكانيكيني كهرباء.

)٣( فنيني سباكة.
)٤( فنيني ميكانيكيني مولدات كهربائية.

)٥( مندوبي مبيعات.
)٦( مهندسني ميكانيكي اآلالت.

IT ٧( موظفني(
شريطة أن تتوفر فيهم البيانات التالية:

)١( أن يكون املتقدم حسن السيرة والسلوك.
)٢( أن ال يقل أعمارهم عند التعيني عن ثمانية عشر عامًا.

)٣( أن يقدموا صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.
)٤( أن يقدم الضمان التجاري الالزم وفق تقدير الشركة )بالنسبة ملندوبي املبيعات(.

)٥( أن يكــون لديــه حيــازة ترخيــص قيــادة فئة )ج( ســارية املفعــول )ملندوبي 
املبيعات(.

)٦( أن يكون الســكن قريًبا من الشــركة ويفضل من مناطــق املنصورة وضواحيها 
والشيخ عثمان وضواحيها.

كل من تتوفر لديه الشــروط التالية عليه تقدمي طلبه إلى موقع الشــركة على 
العنوان اآلتي:

شركة العيسائي للصناعة والتجارة احملدودة: عدن -  املنصورة - جولة كالتكس.
التواصل واملقابالت يف أوقات الدوام الرســمية من الساعة السابعة صباحًا وحتى 

الساعة الرابعة عصرًا.
لالستفسار حول الوظائف أعاله نرجو التواصل على األرقام التالية:

للوظائف اإلنتاجية االتصال: ٧٣٤١١٣١٥٥ – ٧٣٤٧9٣٤9١ – ٧٣٣0٥١٧٦٣
لوظائف املبيعات االتصال: ٧٣٣٢٣٢٧٧0

اإعالن وظائف �شاغرة
 األمناء / خاص :

قال املتحدث الرســمي إلدارة أمن عدن النقيــب عبدالرحمن النقيب، إن األحداث التي شــهدتها 
العاصمة اليمنيــة املؤقتة يف األيام القليلة املاضية، نفذتهــا ”مجموعات مأجورة“ لخدمة جامعة 

اإلخوان وميليشيات الحويث.
 واعترب يف حديث خاص لـ“إرم نيوز“ أن التفجــريات والهجامت األخرية غايتها تحقيق أهداف 
سياسية عدة، يأيت يف مقدمتها إظهار عجز السلطات األمنية يف عدن عن حامية املدينة التي تستعد 

الستقبال سفارات ومكاتب منظامت دولية، وإفشال عمل الحكومة الجديدة.
 وكان مطار عدن الدويل، املرسح األبرز الذي دشنت فيه تلك االختالالت والتفجريات عقب استقرار 
نســبي، لحظة وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنيــة الجديدة أواخر العام املايض، التي نجت 
من ثالثة صواريخ سقطت بن إحدى صاالت املطار ومدرجه بالقرب من الطائرة، راح ضحيتها نحو 
135 شخصا بن قتيل وجريح، قبل أن تسِقط دفاعات التحالف الحقا ويف اليوم ذاته، طائرة حوثية 

مسرية اقربت من قرص معاشيق الرئايس، حيث مقر الحكومة جنوب رشق عدن.
 ورغم تلك األحداث، أعلنت الحكومة برئاســة معن عبدامللك بقاءها يف عدن وأن ”تلك  املحاوالت 
لن تثنيها عن تنفيذ خططها وبرامجها وأولويات عملها خالل املرحلة املقبلة الجديدة التي رســمها 
التوافق السيايس األول من نوعه وفق اتفاق الرياض وآليته الترشيعية“، قبل أن تعلن الحقا أن نتائج 
التحقيقات األولية تشري إىل تورط ميليشيات الحويث يف تلك التفجريات بصواريخ متوسطة وبعيدة 

املدى.
 وتوالت محاوالت زعزعة األمن بعدها يف عــدن، عرب تفجريات وقعت يف مديريات عدة ومنها: 
خورمكرس و املنصورة والشيخ عثامن ودار سعد، وبشكل شبه يومي تقريبا، معظمها متت بعبوات 
ناســفة، استهدفت إحداها بوابة منظمة دولية، فيام اســتهدفت أخرى مركبة مدير رشطة منطقة 

الدرين. 
وأوضــح النقيب أنه ”من خالل اعرافات ألعضاء خاليا تخريبيــة خارجة عىل النظام والقانون 
تم القبض عليهم خالل العام املايض يف مناطق متفرقة من مديريات دار ســعد واملمدارة والشــيخ 
عثامن واملنصورة، تبن أن من يقف خلف هذه االختالالت والتفجريات، ليس جهة واحدة، بل مجاميع 
مأجورة أفرادها ميتهنون التقطع والحرابة وســفك الدماء، لزعزعة األمن واالســتقرار والسكينة 

العامة للمواطنن وذلك لخدمة جامعة اإلخوان والحوثين“.
 وأضاف ”ها هي اليوم تســتأنف نشــاطها لتحقيق أهداف سياســية بالدرجة األوىل ومن بن 
تلك األهداف إظهار عدن عىل أنها مدينة ليســت آمنة، وبالتايل إظهار الســلطات األمنية يف عدن 
بأنها عاجزة عن حامية املدينة التي تســتعد الستقبال سفارات الدول ومكاتب املنظامت وهنا تلتقي 

مصلحة اإلخوان مع الحوثين“. 

املتحدث با�شم اأمن عدن : جمموعات ماأجورة تنفذ 
اأعمال تخريبية خلدمة الإخوان واحلوثيني


