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»األمناء« تقرير/ عـــالء عــــادل حــــنش:

تظاهر طالب مديرية املالح - ردفان 

الجامعيــون الدارســون يف العاصمة 

الجنوبية عــدن صباح أمس االثنني 11 

يناير/كانــون ثــاين 2021م، للمطالبة 

بفتح رساح شيك السكن الجامعي.

ونفذ الطالب وقفة احتجاجية أمام السكن 
الطاليب ملديرية املالح إليصال رسالة لجميع 
مــن يهمه األمر برضورة التحــرك، وإيقاف 

التدخالت غري القانونية بحقهم.
وألقى مدير السكن الطاليب التابع ملديرية 
كلمة  الضنربي،  عبد ســيف  املالح، منصور 
قال فيها: »طــالب مديرية املالح الجامعيون 
الدارســون يف عدن بحاجة ماســة ملعرفة 
أســباب إيقــاف رصف الشــيك الخــاص 
بـ)السكن الجامعي( الذي يعترب من األوليات 
واألساسيات يف اســتمرار دراستنا ونجاح 

مستقبلنا«.
وأضاف: »اليوم أصبحت مديرية املالح من 
طالبنا  بطالبها،  العريقــة  الراقية  املديريات 
اليوم أصبحوا من الطالب املنافسني املميزين 
يف شــتى الجامعات والكليات )كلية الطب 
البرشي وكليــة التمريض وكليــة الصيدلة 
وكلية املختربات(، وغريها من األقسام وهكذا 
نجد طالبنا يف كلية الرتبية وكلية الهندســة 
ومختلف  واملحاســبة  اإلدارية  العلــوم  يف 
أقسامها، وكذا نجدهم يف معهد أمني نارش 
وجامعة  الوطنيــة  والجامعة  واألحقــاف 
العلوم والتكنولوجيا، ونجد طالبنا يلتحقون 
باملعاهد يف التعليم املســتمر وهكذا اإلقبال 
العلم من جميع وغالب مناطق مديرية  عىل 

املالح«.
وتابــع: »وصل عدد الطالب يف الســكن 
الجامعي إىل )٧٠( فام فوق، وهذا كله يعود 
إىل )وجود السكن الجامعي( وهكذا لو نظرنا 
املديرية بالعاصمة  اإلحصائيات الطالبية يف 
عدن لوجدنا العدد كبريًا بل يحتاجون ســكنا 
آخر، ويف هذا العام تخرج ثلة من الشــباب 
ويواصلون  املجتمع  يخدمون  واآلن  املميزين 
أعاملهم هكذا مديريــة املالح بطالبها ترقى 
الثقافة  وتنهض ويســود الخري وتتوســع 
وتزداد الحضارة، والســكن مثرة من مثرات 
املديرية وســببا كبــريا يف تطويرها بالعلم 

واملعرفة«.
املشاكل  من  الجامعي  »السكن  واستطرد: 
التي كان يعانيهــا الفقراء يف املديرية، ولله 

الحمــد اســتطاع الفقري اليــوم أن يواصل 
دارســته، والتحــق بالكليــات والجامعات 
واملعاهــد وهذا خري عظيــم، واليوم يتفاجأ 
الطــالب جميعــًا بخرب أجــرح قلوبنا وهز 
مشــاعرنا حني قدم إىل الســكن الجامعي 
وكيل العامرة إلخراجنا من الســكن بســبب 
قبل محافظ محافظة  الشــيك من  )توقيف 
لحج  الرتيك( ألغراض سياسية نحن بعيدون 
واختبارات  دراسات  لدينا  طالب  كوننا  عنها، 
ومراجعات، للعلم فإن الشــيك مخصص من 
صندوق املديرية وليس له أي عالقة باملحافظ 
التي ال  املمقوتة  العرقلــة  ملاذا  املحافظة،  أو 
يرىض بها رشع، وال قانــون، وال نظام، وال 

عرف؟«.
محافظة  محافظ  »يحّملــون  أنهم:  وأكد 
لحج املسؤولية الكاملة، ونطالبه بفتح رساح 
شيك السكن الجامعي الذي يعترب مأوى لكل 

طالب من أبناء املديرية«.
واختتــم كلمتــه بالقــول: »أدعــو كل 
املســؤولني يف املديريــة وكل املعلمني وكل 
واحدة  يــدا  يكونوا  أن  واملشــائخ  الوجهاء 
الستمرار الشيك شهريًا عىل الوجه املطلوب، 
وأدعو كل من عرف )العلم( الذي هو أســاس 
نجاح املجتمعات ورقي الشعوب ورفع األمة  
ونجاتها وعلوها ونور الحياة أن ينكروا عىل 
هذا الترصف الذي يكون سببًا لذهب مستقبلنا 
وحياتنا.. وأخريًا أقول: مطلبنا سكننا، هدفنا 
ســيحقق،  وحلمنا  قريبة،  وغايتنــا  كبري، 

ومطلبنا فتح واستمرار شيك اإليجار«.
اللــواء أحمد عبدالله  وكان محافظ لحج 
تريك قد أوقف شيك السكن الجامعي الخاص 
بسكن طالب مديرية املالح – ردفان، ورفض 
التوقيع عليه، األمر الذي سيجرب الطالب عىل 
مغادرة السكن، والعودة إىل منازلهم تاركني 

دراستهم الجامعية.

منشع يحذر الرتيك
قائد  منشــع،  أكرم  القائد  حــذر  بدوره، 
املقاومة الجنوبية يف مديرية املالح بردفان، 
محافظ لحج اللواء الرتيك من استمراره يف 
رفض التوقيع عىل شــيك دفع إيجار سكن 

الطالب يف العاصمة الجنوبية عدن.
وقال منشــع: »نحذر محافظ لحج اللواء 
الــرتيك من اســتمراره يف هــذا الترصف، 
وحرمان طالبنا من دراســتهم الجامعية يف 
عــدن ويف الظروف الصعبة التي يعيشــها 

الناس يف ظل هذا الوضع«.
وأضاف: »ال نطلب مــن املحافظ أن يدفع 
ايجار الســكن من حســابه الخاص بل من 
حقوقنــا وإيرادات مديريتنا والذي اســتغل 
موقعــه ومنصبه فقط للتوقيــع وحرمانه 

للطالب تعليمهم«.
وتابع: »نحن يف مقاومــة املالح بردفان 
نرفــض رفضا قاطعــا هذا التــرصف وقد 
نتســامح يف أمــور أخرى لكننــا ال ميكن 
أن نتهاون أو نســكت عن أمــر كهذا إطالقا 

وسنفعل ما بوســعنا يك يتم دفع املبلغ من 
إيرادات املديرية«.

وأردف: »قــد نضطر إىل اســتخدام كل 
الوســائل لوقــف عبث املحافــظ، ونحمله 
الذي  املصنع  إغالق  إقدامنا عىل  مســؤولية 
تذهب إيراداتــه إىل املحافظة دون أن تعطى 
املديرية حقها بســبب ترصفــات املحافظ، 
واألسوأ من ذلك رفض املحافظ التوقيع عىل 

الشيك«.
وقال: »ندعــو املجلس االنتقايل الجنويب 
واملقاومــة الجنوبية يف ردفان عموما ويف 
املــالح خاصة، وكذا حكومــة املناصفة بني 
الجنــوب والشــامل، إىل القيــام بواجبهم 
وإيقافه  املحافظ  لردع  مسؤولياتهم  وتحمل 
عند حده وإجباره عىل التوقيع قبل أن تحدث 
أي عواقب بســبب هذا الرفض والتعنت من 

قبل املحافظ الرتيك”.

دعوة
مــن جانبهم، دعا نشــطاء كافــة أبناء 
مديرية املالح بردفان لالستعداد للقيام بوقفة 
احتجاجية أمام مبنى املحافظة للحيلولة دون 

خروج الطالب من السكن الجامعي.
ودعوا املنظامت الدولية والحكومية، وكذا 
حكومة املناصفــة، إىل الوقوف بحزم أمام 

ترصفات املحافظ الرتيك.
وحملوا املحافظ الرتيك مسؤولية ما ينتج 

عن هذا العمل.

عدن »األمناء« خاص: 

زّك أعضــاء الجمعية الوطنية 
والهيئات اإلداريــة ودوائر األمانة 
والقطاع  املحلية  واملجالس  العامة 
وباإلجامع  الجنــويب  الصحــي 
الشبحي  ســامل  الدكتور  األستاذ 

الجنويب  باالنتقايل  الصحة  رئيس 
كنائــب لوزير الصحة يف حكومة 
والشــامل  الجنوب  بني  املناصفة 
وبــدون منافس وممثل لشــعب 
الطبــي  الجانــب  يف  الجنــوب 

والصحي.
وتأيت هذه التزكية نظري جهوده 

الكبرية التي قدمها - وما زال - يف 
موقعه  خالل  من  الصحي  الجانب 
باالنتقايل  الصحــة  قيــادة  يف 
الجنــويب وكذلك يف مستشــفى 

الجمهورية بعدن.
بحقه  قليــال  هــذا  ويعتــرب 
ونزاهة  ومبكانته ونضاله وجدارة 

وبدون  ذلــك  تثبت  التــي  أعامله 
منافس، حد قول األعضاء.

وقالــوا »إن كل ذلــك هــو ما 
من  الكثــريون  أيضــا  يتداولــه 
املوظفني  وكل  واملمرضني  األطباء 
الصحيــني والكثري مــن صانعي 

القرار«.
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