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المقال االخير

للجنوب  الحاضنــة  املســكينة  عدن 
والشامل.. عدن دافعة الرضيبة الكبرية.. 
عدن البائســة وأهل عدن البؤساء الذين 
أثقلتهم املعاناة الناتجة عن دفع الرضيبة 
مبفردها، ومل تقف األمور عند هذا الحد 
بل متــادى عىل األرض فيها وشــواغر 

وظائفها.
أو  الداخل  األوضاع يف  انفجرت  كلام 
وجهوا  العليا،  األوامــر  صدرت  الخارج 
النازحــني القادمني من كــذا وكذا إىل 
عدن، وإىل أين يا أفندم؟ إىل مدارســها! 
ولذلك بلغ عدد النازحني حتى 20 يونيو 

2011 عىل النحو التايل:
يف مديرية املنصورة: 

مدرســة ســعيد ناجي: 708 فردا ، 
باذيب:  مدرسة   ،225 الحقاين:  مدرسة 
70 ، مدرســة 22 مايو: 216، مدرســة 
إدريــس حنبلة: 833، مدرســة بارباع: 

179 ، مدرسة إمناء: 1083.
عددهم  بلغ  خورمكرس  مديرية  ويف 
املدارس  عــىل  موزعني  نازحــا   2567
التالية : العريش، والسعادة، والشوكاين، 

واألهدل، وعبده فاضل، والوحدة.
يف مديرية دارسعد بلغ عددهم 1031 
موزعني عىل املــدارس التالية : عمر بن 
الخطاب وزينب عيل قاسم ومركز األرس 

املنتجة وخولة بنت األزور.
مديرية املعال بلغ عددهم 8282 نازحا 
موزعني عىل مدرسة أوسان، تم تسكني 

البقية يف بيوت أقارب وأصدقاء .
مديريــة صــرية بلغ عددهــم 563 
فــردا موزعني عــىل املــدارس التالية: 
والضياء  والعيدروس  والبيحاين  باكثري 

والغرباين.
بلــغ عددهم 1055  التواهي  مديرية 
فردا موزعني عىل املــدارس التالية: ابن 
خلــدون وابن الهيثم واملعهــد الفندقي 

وفندق ميامي.
عددهم  بلغ  عثامن  الشــيخ  مديرية 
4008 أفراد موزعني عىل املدارس التالية 
: املعمــوم وبلقيس وعثــامن عبده و7 
يوليو وعمر املختــار واملرسح واملمدارة 

وعيل سامل.
 1979 عددهم  بلــغ  الربيقة  مديرية 
فــردا موزعني عــىل املــدارس التالية: 
برئ أحمد وأســامء وأبو حربة وحنيش 
ومحمد الدرة والسكن الجامعي والقدس 

والخيسة والنور.
ونجــن اآلن يف 2021م هــل طرأت 
مستجدات أم أن األمور ظلت عىل ماهي 
عليه؟ وهل مــن احتياطات اتخذت مع 

انتشار بعض اآلفات مثل الكورونا؟
يا والة األمر، اصدقــوا مع أهل هذه 

املدينة ففيهم ما يكفيهم بل وزيادة.

جنيب محمد يابلي

النازحون في المدارس 
حتى 2011م وماذا عن 

2021م؟

األمناء/محمد القادري:
زار أمني عام املجلس املحيل مبحافظة عدن، 
بدر معاون ســعيد، األحد ، الفنان نائف عوض، 
والفنان أسامة عزاين، واللذين يرقدان حاليًا يف 
مستشــفى رشكة مصايف عدن ، إثر تعرضهام 

لوعكة صحية مؤخرًا.
ويف الزيارة ، وبحضور مدير املستشــفى ، 
الدكتور أديب حمود بجاش ، اطأمن معاون عىل 
الحالة الصحية للفنان نائف عوض، والذي يتلقى 
العالج يف قسم العناية املركزة باملستشفى، بعد 
أن فقد حالــة البرص إثر ارتفاع الســكر، وكذا 
الوضع الصحي للفنان أســامة عزاين، متمنيًا 
لهام دوام الصحة والشفاء العاجل والخروج من 
األزمة الصحية الحالية ساملني معافني مبشيئة 

الله تعاىل.
وخالل الزيارة، نقــل أمني محيل املحافظة، 
بدر معاون، تحيات محافظ محافظة عدن أحمد 

حامد مللس ، مشريًا إىل أن 
قد  املحافظ  األخ  ســعادة 
وجه الجهــات املعنية يف 
اســتخراج منحة عالجية 
وعزاين  عــوض  للفنانني 
يف الخــارج عــىل نفقة 

الدولة.
هذه  أن  معــاون  وأكد 
إنسانيًا  واجبًا  تعد  الزيارة 
نحو جيل مــن الرواد من 
النخب الفنيــة الذين أثروا 
محافظــة عــدن بروائع 

والفنية،  األدبيــة  نتاجاتهم 
باملحافظة  املحلية  الســلطة  مجددًا دعم قيادة 
لجميع مثقفي ومبدعي محافظة عدن يف شتى 

مشارب املشهد الثقايف العام.
مــن جانبهم، عــرب الفنان نائــف عوض، 

والفنان أســامة عزاين، عن سعادتهام البالغة 
بهذه اللفتة الطيبة واإلنســانية من قبل قيادة 
الســلطة املحلية مبحافظة عدن، منوهني بأن 
ذلــك يؤكد حرصهم عىل املبدعــني كافة بعدن 

ورعايتهم الكرمية لهم عن قرب.

منحة عالجية بالخارج من محافظ عدن للفنانين "نائف عوض وأسامة عزاني"

خليفة اإلنسانية تدشن بناء ملعب 
بمنطقة عالمة غرب سقطرى

ســوف تكون معركة النفــس العميق، وقلب 
األســد ســيكون يف مقدمتهــا.. الضالع قلعة 
الصمود والتحدي وســوف نكــون للضالع درًعا 
وسنًدا ولن نأبه ملروجي الفنت ولن نكون إال درًعا 

حصيًنا للضالع ولرجال الضالع األوفياء.

األمناء/خاص:
تسلمت لجنة التنمية مبؤسسة 
الشــيخ خليفة بــن زايد لألعامل 
اإلنسانية، االثنني، ملعب كرة القدم 
ســقطرى،  غرب  عالمة  مبنطقة 
باملحافظة  القــدم  كرة  اتحاد  من 

لتدشني بنائه وتطويره.
ومن املرتقب أن يحتضن امللعب 
بطولة كرة القدم ألندية املحافظة، 
مبشــاركة قيادات السلطة املحلية 

واملشائخ واألعيان.
وقال أحمــد حزوم، رئيس فرع 

اتحاد كرة القدم، إن مرشوع تدشني بناء وتأهيل امللعب وتجهيزه مبواصفات دولية يؤهله 
الحتضان بطولة الدوري العام لكرة القدم لألندية.

ومثن جهود مؤسســة خليفة يف تطوير القطاع الريايض، ودورها يف رعاية الربامج 
الرياضية يف املحافظة.

من جانبه، عرّب شيخ منطقة عالمة، سعيد سليامن بن قطهن، عن تقديره لدور األذرع 
اإلنسانية واإلغاثية لدولة اإلمارات يف تطوير مختلف القطاعات باألرخبيل، مشيًدا بتكفل 

مؤسسة خليفة بتأهيل امللعب الريايض لتنمية املواهب الشابة يف املحافظة.

امليدان  وبالتحديــد منطقة  لعدن،  نادرة  صورة 
بكريرت، وذلك قبل بناء فندق الجزيرة.

صورة وتعليق

من ذاكرة الجنوب


