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المقال االخير

تقاس عقالنية املــرء يف اتخاذ القرار الهادف، وإذا 
تعذر تحقيق األهداف املرجــوة يصبح القرار يف حكم 
الالغي والباطل.. أمامي مجلة "صباح الخري" القاهرية 
يف عددها الصادر الخميس 30 أغســطس 1990م، أي 
بعد شــهرين من قيام وحدة نفق جولدمور بالتواهي 

يوم 22 مايو 1990م.
يف الصفحة 32 مــن املجلة املذكــورة هناك خرب 
وصورة الخــرب عنوانه: " تزوجت شــبيه مطلقها".. 

والخرب مرفق به صورة مع ذلك الشبيه.
نص الخرب:

وقعت ميمي روجرز- 38 عاًما - مطلقة النجم توم 
كروز مؤخرا يف حب عريس شبيه توم، وكان االنفصال 

بني ميمي وتوم بعد فشلهام يف إنجاب أطفال.
ومل يضيع الحبيبان الســابقان الوقت بعد أن أحبت 
ميمي شخصا آخر شــبيها ملطلقها.. أما طليقها توم 
كروز- 28 عاما - أيضا ارتبط باملمثلة األسرتالية نيكوال 

كبومان التي شاركته فيلمه األخري "أيام الرعد".
يقول توم بأنهام ينويان الزواج وأنهام أيضا اتفقا 

حول إنجاب األطفال.
خلصت عىل الفور إىل استنتاج: أثبتا ميمي روجرز 
وتــوم كروز أنهام أكرث نضجا من عيل ســامل البيض 
وعيل عبدالله صالح اللذين مل يحددا أهداف مرشوعهام 
ولذلك تفجر املوقف عسكريا بني من يريد الخري لوطنه 

وبني من يريد نهب واستعباد الطرف اآلخر.
ويف الطرف اآلخر أثبتا نيكوال كبومان االســرتالية 
وتوم كروز أنهام أكرث نضجا أيضا من البيض وصالح 

عندما اتفقا عىل زواج مقرون بإنجاب أطفال.

جنيب محمد يابلي

ميمي وتوم أكثر 
نضًجا من البيض 

وصالح
قد يستغرب البعض: ملاذا بن دغر اليوم 
أصبح رئيس مجلس الشورى بعد أن أحيل 
إىل التحقيق فالرجــل تجرد من كل القيم 
ليس  تباع وتشرتى؟! وهذا  وأصبح سلعة 
بجديد عىل بن دغــر، ففي عام 1994 هو 
من صاغ بيان فقك االرتبــاط الذي أعلنه 
الرئيس البيض، وبعد انتصار الشامل عىل 
وحرض  صنعاء  إىل  وعــاد  هرب  الجنوب 
املؤمتر الخامس لالشــرتايك وقدم رؤيته 
من  الجنوبية  القضيــة  )حل  املشــهورة 
إقليمني( ونــرشت يف صحيفة الثوري – 

آنــذاك - وكان يريد أن يكون خلفا لصالح 
عبــاد مقبل، أمني عام االشــرتايك،  ومل 
ميِض أســبوع حتى أصبــح يف أحضان 
للمؤمتر  العامــة  اللجنة   عضــو  صالح 
الشــعبي العام. وأثناء ثورة الشباب كان 
ناطق السبعني باســم عفاش  ثم  تحول  
إىل أحضان هادي ليصبح وزير االتصاالت، 
الحوثيني صنعــاء  2014   وبعد دخــول 
شارك يف االنقالب عىل هادي وعني نائب 
رئيس املؤمتر بدال عن هــادي، حيث قال 
"أنا أســتخدم بن دغر وال  عفاش يومها 

وهذه  بــه"  أثق 
قالها  املقولــة  
منصور  محمد  
حينهــا يف قناة 
اليمــن اليــوم، 
واليــوم ميارس 
الدعارة  دغر  بن 

السياسية كام ترىب عليها وأصبح رسيرا 
متــارس فيــه كل الدعارة، لهــذا عليكم 
عدم التعويل عىل كل مــا يقوله بن دغر، 

فالرخيص يظل رخيًصا يف كل املراحل.

سقطرى/ األمناء/ متابعات:
تستمر مؤسسة الشــيخ خليفة أعاملها التطويرية 
والتوسعية ضمن خطة املؤسسات لرفع قدرة مستشفى 
الشــيخ خليفة من خالل تجهيز قســم العناية املركزية 
بشكل كامل، ويتم من خالله توسيع الغرف واملساحات 

بشكل أفضل.
وبحســب تقرير عىل قناة "الغد املرشق" فإن عملية 
التوسعة تسري وفق مسارين يتم معها استمرار استقبال 
بأفضل  املرىض وتجهيز غرف متعددة إضافية ومجهزة 

األجهزة الطبية.
من جهتهم أكد مواطنو سقطرى أن مستشفى خليفة 

يلعــب دورا مهام يف توفري الخدمــات الطبية ألرخبيل 
سقطرى، خاصة أن توســعته خطوة إيجابية ستعطي 
نتائج مثمرة يف املستقبل القريب كون مستشفى خليفة 

رشيان الحياة يف أرخبيل.
وقد أســهمت يف عــالج معظم الحــاالت املرضية, 
مشيدين بالجهود التي تبذلها مؤسسة خليفة اإلنسانية 

لتوسيع مستشفى خليفة وترميمه.
وعرب الســقطريون عن شــكرهم لدولــة اإلمارات 
العربية املتحدة وأذرعها اإلنسانية يف األرخبيل عىل ما 
يقومون به من أعامل إنســانية وتنموية وخدمية تفيد 

كل سكان املحافظة. 

للمواطــن  وانتصــارك  نجاحــك 
املغلوب عىل أمــره يف العاصمة عدن 
كبار  من  لكثري  مزعًجا  كابوًسا  أصبح 
وعمالقة وجبابرة مصايص دماء عدن 

وأهلها وناسها.
املحافظ، ستجد وأنت ماٍض  سيادة 
يف منعطفات خط سري نجاحك الكثري 
من القطعان والحثــاالت من ميوتون 
غيظًا لنجاحاتك، ويحاولون بكل الطرق 
والوسائل أن يوقفوا ذلك الزحف املذهل 
والرهيب نحــو منصات النجاح الباهر 

واملتميز الذي تحققه يوما بعد يوم.
يراقبون عزميتك وإرادتك، وتعصف بهم رياح 
نجاحك ويتطايرون أمــام كل ذلك كذرات الرماد 

من أمامك.
الذي أعاد أنفاس  البار  سيادة املحافظ واالبن 
وبريــق الحياة إىل هذه املدينة الســاحلية التي 

عانت وانتظرت كثريًا بعد أن فقدت 
أن يتجــدد عهد وزمان  الثقة يف 
العاصمــة "الجعفرية" التي كان 
فارســها وبطلها الشهيد البطل/ 
جعفــر محمد ســعد، رحمة الله 

عليه.
ال نريــد أن يتجــدد املشــهد 
الحياة  اغتيــال  وفصول  والحدث 
مجــددًا، ال نرغب يف مشــاهدة 
حلقات وسيناريو فلم قتل "األمل" 

من جديد.
ال نبحــث عن إضاعــة مجدد 

العهد والزمن الجعفري يابن مللس.
املحافظ، األســتاذ أحمد حامد مللس،  سيادة 
حياتك مل تعد مطلبا لــك وألرستك وألهلك، ومل 
تعد ملكا لشــخصك أو عائلتك، ال ورب السامء، 
فقد أصبحــت وأضحيت ملكا، وخاصة لكل أبناء 

الذين يخشون  العاصمة عدن  وأهايل وســكان 
عليك أكرث من أرواحهم.

وأهــم من أي يشء آخــر، املخاطر تحيط بك 
فكن عىل حذر شديد، واملؤامرات تحدق بك فكن 

عىل يقظة يف كل وقت ولحظة وحني.
الحظ الجميع أن تحركاتك وخطواتك ال تهتم 
بهــا من الجهة األمنية، وال تعري لســالمتك أي 
اهتــامم وال تؤمن ذلك أمنيا بالشــكل املطلوب 

والصحيح واملناسب.
سيادة املحافظ بن مللس، أنت روح عدن ونبض 
العاصمة ورشيــان املدينة الســاحلية والدماء 
واألنفاس التــي تضخ الحياة للعاصمة عدن، فال 
نرجو وال نرغــب وال نتمنى أن نكرر ذرف دموع 
وداع الشهيد جعفر عليك فكن عىل يقظة وحذر 
حتى ال تعاد فصول وســيناريو ومشــاهد فلم 
الشــهيد جعفر، وحفظك الله من كل سوء ورش 

ومكروه.

بن دغر المحلل الرخيص

إلى المحافظ لملس: حتى ال نذرف دموع الندم عليك

خليفة لألعمال اإلنسانية تواصل دعم قطاع الصحة في سقطرى

عدنان االعجم

أعجميات

عبداهلل جاحب  

عدن / األمناء / خاص :
من املقرر أن تعقــد محكمة صرية 
صباح  عدن،  العاصمــة  يف  االبتدائية 
اليوم الثالثاء، جلسة النطق بالحكم يف 
قضية جرمية قتل وشــنق الشاب أبو 
بكر محمد صالح الداحمة واملتهم فيها 

عمر محمد عبدالله الدماين.
وقال مصدر مقرب من أرسة الشاب 
أبو بكــر الداحمــة إن محكمة صرية 
برئاســة  الثالثاء  اليوم  تعقد  ســوف 
فضيلة القايض نزار محمد الســامن، 
بالحكم  النطق  جلسة  املحكمة،  رئيس 
يف قضية قتل وشــنق ولدهم من قبل 
املتهم عمر محمد عبدالله الدماين ظلام 
بعد  وعدوانا وبطريقة وحشية مرعبة 
بحي  الكائنة  شقتهم  إىل  استدرجه  أن 
م/عدن،  خورمكرس  مبديرية  السعادة 
وذلك بعــد منتصف ليلــة الثالثاء 6/

يف  اعرتافاته  بحسب  مارس/2018م، 
محرض االستدالالت برشطة خورمكرس .

مشرية إىل أن الجاين وبعد قيامه بجرميته 
قام بلــف جثة املجني عليــه بغطاء وأخذها 
الثانية  الليلة  إىل سطح عامرته وأخفاها إىل 
ثم قــام برميها من الســطح إىل الزقاق بني 
عامرته ومستشفى عبود العسكري ثم جرها 
إىل مــكان مهجور داخل حوش املستشــفى 

وقــام بإخفائهــا حتى يــوم الخميس 18/
مــارس/2018م، بعد أن تحللــت الجثة وتم 
الكشــف عن الجرمية بحسب توضيح الصور 

امللتقطة من مرسح الجرمية.
وأعربت أرسة الشاب أبو بكر محمد الداحمة 
عن أملهــا يف أن يقول القضــاء كلمة الحق 
والفصــل وتطبيق رشع اللــه يف القاتل بعد 
سنوات ظلت فيها القضية يف أدراج املحكمة.

اليوم.. الحكم في قضية قتل وشنق الشاب أبوبكر الداحمة


