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فضل محسن الطيري
 

حملــة نظافــة واســعة 
تشــهدها مدينة الحبيلني م/

ردفان م/لحــج، هذه الحملة 
لقيــت ارتياحًا شــعبيًا كبريًا 
والتي تــم فيهــا إزالة بعض 
سيارات  ونقل  العشــوائيات 
الخردة مــن جوانب الطرقات، 
الحملة تحويل  أيضًا بهذه  وتم 
الخضار  بيع  أماكن ســيارات 
والفواكــه إىل أماكــن أخرى 
ساعدت  الحملة  هذه  مناسبة، 
إىل حد بعيد تخفيف االزدحام 
الرئيســية  الشــوارع  يف 

والخلفية. 
برعاية  الحملة  هذه  وكانت 
األخ العميد مختار النويب قائد 
اللواء الخامس دعم وإســناد، 
ويالحــظ أن هناك فريق عمل 

واحد مــن قبل الســلطة املحلية 
عبدالله  فضل  منــري  باألخ  ممثلة 
واألخ  الحبيلني،  مديرية  عام  مدير 
العقيــد عبدالحكيم محمود صائل 
ثابت  والشيخ  الحبيلني،  أمن  مدير 
صندوق  مدير  القطيبي  محســن 
النظافــة باملديريــة، حيث بذلت 
جهود مكثفة من الجهات املشــار 
إليها آنفًا إلنجــاح الحملة، بحيث 

متكن عــال صندوق النظافة من 
بذل جهود كبــرية وبوترية عالية 
فعاًل  وهي  الحملــة،  هذه  إلنجاح 
حققــت نجاحا كبــريا، ونأمل أن 
الرش  أخرى يف  تســتمر حمالت 
الضبايب ملحاربة البعوض يف إطار 
مدينة الحبيلــني والقرى املجاورة 

لها.
 وكا يقــال )الوقاية خري من 

العــالج( ومبــا أن البعــوض قد 
انترش فقد يــؤدي ذلك إىل مرض 
املســاجد  خطباء  وحتى  املالريا، 
النظافة  بحملة  أشادوا  ردفان  يف 
امللموس  وبدورهــا  الحبيلني  يف 
يف إعادة الوجــه املرشق للمدينة 
والتخفيف من االزدحام، داعني يف 
خطبهم املواطنني إىل التفاعل مع 
هذه الحملــة كٌل يف مكانه وحيه 

السكني وشارعه ومنزله، ووضع 
األماكن  يف  املخلفــات  قامــة 
املحــددة لهــا من قبــل صندوق 

النظافة. 
معربين عن شكرهم وتقديرهم 
عىل  النويب  مختــار  العميد  لألخ 
رعايته الشــخصية لهذه الحملة، 
رباعيات  بقيــة  أن تشــهد  نأمل 

ردفان حمالت نظافة ماثلة.

 وبدورنــا نقدر تقديــرًا عاليًا 
الرعايــة الخاصة لهذه الحملة من 
قبل األخ العميد مختار النويب قائد 
اللواء الخامس دعم وإسناد والذي 
املرافق  له بصات يف كثري مــن 
األمنية والصحية وغريها، وكا ال 
ننىس تفاعل املجلس االنتقايل يف 
مديرية الحبيلني التفاعل اإليجايب 

مع هذه الحملة.

األمناء/خاص:

عيــىس  عــرب 
عبدالله ســعيد زيد 
أمله  عن  الدهميش 
ورثة  يجــد  أن  يف 
اإلنصاف  الدهميش 
بأحقاق الحق ورفع 
الظلم عنهم يف عهد 
محافــظ العاصمة 
أحمد  األستاذ  عدن 
حامــد مللس ومدير 
مطهر  اللواء  األمن 

الشعيبي .
ورثــة  واشــار 
يف  الدهمــيش 
وجهوها  مناشــدة 
عــرب األمنــاء بأن 
يف  أرض  لديهــم 
الســفينة  جولــة 
لالعتداء  تعرضــت 
بالرغم من  والبسط 

الرشعية  الوثائق  امتالكهــم  كل 
والصحيحة التــي تثبت ملكيتهم 

لتلك األرض .
وأكــد ورثة الدهمــيش بأنهم 
عــام  يف  مناشــداتهم  رفعــوا 
2008 عرب صحيفــة االمناء، اىل 
محافظ عدن ،حيــث تحولت تلك 
عام،  رأي  إىل قضيــة  القضيــة 
واســتجاب  محافــظ محافظة 
عدن السابق لتلك املناشدة وأصدر 
كا  ارضهم،  بتمكينهم  توجيهات 

أصدرت الرئاسة توجيهات  اخرى، 
العدل  وزير  توجيهات  إىل  إضافة 

الذي أكد  ملكيتهم لألرض .
الدهميش  ورثــة  واســتبرش 
عدن،  محافظة  محافظ  يف  خريًا 
وذلك لصدقــة ونزاهته، قائلني :« 
لدينا ثقة كبرية يف األستاذ أحمد 
مللمــس محافــظ محافظة عدن 
، وذلك ملا نشــاهده عن ســاعه 
لشــكاوى املواطنني، ورفع الظلم 

عن املظلومني » .

يعقوب السفياني

ظهــرت مؤخرًا مؤرشاٌت واضحــة ُتحّدد مالمح 
املرحلة القادمة وهي تبدو- مع األســف الشــديد- 
مخيبة لآلمال، وتّدل هذه املؤرشات عىل نية إخوانية 
– حوثية مشــركة يف إفشــال اتفــاق الرياض، 

وهذه  املناصفــة،  وحكومة 
النيــة ليســت أمــرًا جديدًا 
والداين،  القــايص  ويعرفها 
لكــن الجديد هي األســاليب 
املُتبعــة من قبــل الطرفني، 
وبينــا تتمّيــز الجاعــة 
الحوثيــة باتبــاع أســاليب 
أكرث ضوضــاء وصدى- مثل 
عدن  مطــار  عىل  الهجــوم 
الجاعة  أســاليب  تــأيت   -
اإلخوانية يف مستويات أمنية 
أقل  واقتصادية  وسياســية 

ضوضاء، ولكّنها أكرث خطرًا.
هذه  تلخيــص  وُيكــن 

املؤرشات يف اآليت:
عــودة النشــاط املحموم 

لخاليا اإلرهاب بعدن، عبواٌت ناسفة، قنابل صوتيٌة، 
محاوالت اغتيال لقيــادات أمنية، أعرية نارية ُتطلق 
بكثافة يف أوقاٍت متأخرة مــن الليل وبالتزامن مع 
حفالت الزفاف إلقالق اآلمنني، كل هذا يأيت بشــكٍل 
مفاجئ وبعد فرٍة من االستقرار شهدتها العاصمة 

عدن.
االنهيار الرسيــع للريال اليمني، بعد التحســن 
الكبري الذي شــهده بالتزامن مــع وصول حكومة 
املناصفــة لعدن، والذي وصل إىل أكرث من %30 من 
قيمة الريال أمام العمالت األجنبية، ليعود اليوم إىل 
مستويات انحداره وهبوطه القياسية، ُمنذرًا بتحوله 

لورقة ضغط، كا اُستعمل سابقًا.
أزمة مرتبات منتسبي القطاع العسكري من أبناء 

الجنوب، والتعّنت غري املُــربر من قبل البنك املركزي 
والجهات املســؤولة يف رصفها، وربط عدم رصف 
هذه املرتبات بانهيار الريال وهذا عذٌر أقبح من ذنب 
وال يوجد له أي مــربرات ال اقتصادية وال أخالقية، 
أن متنع عن الناس أقواتهــم بحجة الحفاظ عليهم 
وحايتهم، بالتأكيد أزمة املرتبات ُمفتعلة كحال أزمة 

انهيار الريال.
التي  الجانب  األحاديــة  القرارات 
أصدرهــا الرئيس عبــد ربه منصور 
هــادي، والتــي تضمّنــت تعيــني 
مشــبوهني وعنارص تأزيم معروفة 
يف مناصــب عالية، مثــل أحمد بن 
دغــر الــذي وصفه محافــظ عدن 
السابق الشــيخ عبد العزيز املفلحي 
الناس،  أفــواه  من  املاء  بـ«ســارق 
والضوء من أعينهم«، وأيضًا أحد قادة 
غزوة »خيرب« التي اســتهدفت عدن 
رجٌل  وهو  املوساي،  أحمد  والجنوب، 
ُمقرب للغاية من عيل محسن األحمر 

وجاعة اإلخوان املُسلمني.
تحركات سلطات املحافظ اإلخواين 
يف شــبوة محمد بن عديــو، وتبني 
سياسة »اإلنجازات املوسمية« التي تأيت يف تواقيت 
ال تخلو من رســائٍل ورمــوز، باإلضافة ملحاوالت 
االلتفاف عىل الشق العســكري من اتفاق الرياض 
بشــبوة عرب دمج وحــدات بن معييل العســكرية 
بالقوات الخاصة لضان بقائها، باختصار ما يحدث 
يف شــبوة هو املؤرش األقوى للنية اإلخوانية تجاه 

اتفاق الرياض وحكومة املُناصفة.
من قصف مطار عدن هم الحوثيون، وبالرغم من 
بشــاعة وخطر هذا القصف اإلرهايب، فإنَّ حكومة 
لكّن ما يفعله اإلخوان  املناصفة تجاوزته بســالم، 
املسلمون يفوق يف خطره قصف مطار عدن، ويسلق 
اتفاق الرياض عىل نار هادئة، واأليام القادمة- وفقًا 

لهذه املؤرشات- ال تبدو ُمبرشة.

عن حملة النظافة التي ت�شهدها حبيلني ردفان

هل يجد ورثة الدهم�شي الإن�شاف ورفع 
موؤ�شرات املرحلة القادمة يف اجلنوبالظلم عنهم يف املحافظ ملل�س ؟


