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المقال االخير

أعتز كثــًرا أن قلمي صال وجــال يف "األيام" 
و"الطريــق" و"القضية" و"الثــوري" و"النداء" 
والقراءات  الذكريات  املدينة"، ومن جعبة  و"حديث 
وقفــت أمام الزميلة "القضيــة" ورئيس تحريرها 
الحاج وموضوع "إيران والسعودية يتالبجوا  عبده 
العزيز فكري قاســم  الزميل  الجحملية" كتبه  يف 
املوضوع  وتاريخ  املدينة(،  الرائعة..حديث  )صاحب 
املذكور 20 يوليو 2013م؛ أي قبل 8 أعوام، والزميل 
فكري قاســم كاتب ومثقف ومبدع وســاخر بل 

ومتميز.
ســلط فكري قاسم الضوء عىل الجحملية وأفاد 
بأنها أكرب وأقدم أحياء تعز وهي ليســت حارة بل 
هي بلــد يف حارة، وتعايــش يف الجحملية - منذ 
أربعينيات القرن املــايض- أبناء الطائفة اليهودية 
والعائالت الرتكية والشــوافع والزيود والسلفيون 
والصوفيون وآل البيت وسكنها برش من كل أنحاء 
البالد، منهم اللحجــي والعولقي واإليب والهمداين 
واملحويتي والكوكباين، وأكتفي بهذا القدر البسيط.

تحدث فكري قاســم عن ذلــك التعايش األثني 
والديني الســلمي وكان النــاس يدعمون بعضهم 
بعضا ويشــاطرون األرس يف كل مناســباتها من 
أفراح وأتراح وتنــاول ذلك بالتفصيل وتغرت حالة 
الجحمليــة 180 درجــة، وفجأة توتــرت األجواء 
وتغرت لغة التفاهم وأصبح فكري قاســم يتحدث 
عن الجحمليــة من زاوية مختلفة متاما، وأصبح ال 

يرى إال إيران والسعودية يتالبجوا يف الجحملية.
ناشد كبار املســؤولني بأن يتداركوا األمور قبل 
اســتفحالها، وبدأ يخاطب املشر عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية واألخ معمر اإلرياين وزير 
الشباب والرياضة واألخ حمود عباد وزير األوقاف 

ومعايل محافظ تعز شوقي هائل.
يفيد فكري قاسم بأن شبابا يغادرون الجحملية 
إىل مراكز دينيــة يف دماج ويف مــران وجامعة 
اإلميــان مراكز ال تنمي الهويــة الوطنية بل تنمي 

أفكارا أحادية ال تخدم الدين وال تخدم املجتمع.
إذا تالبجت إيران والسعودية يف الجحملية فإن 
املالبجة تحولت إىل عدن وعىل نطاق واسع وأخذت 
: اغتيــاالت وتفخيخات ووقف  وســائل مختلفة 
السالم االجتامعي يف  رواتب ومعاشــات وأصبح 
خطر، واملالبجة اتســع نطاقها والكل يتساءل: إىل 

أين نحن سائرون؟!

جنيب محمد يابلي

يوم أبلغنا فكري قاسم: 
إيران والسعودية 

يتالبجوا في الجحملية

عجــز رئيــس احلكومــة ووزير النفط وشــركة  النفط  عــن  توفير  مادة   
البتــرول للعاصمــة عــدن، وقــام  احملافظ أحمــد مللس بالتحــرك وتوفيره  
بطريقتــه اخلاصــة وبســعر  أرخــص  عما يباع يف شــبوة وحضرمــوت  ملدة  

أسبوع.

ليس معجزة ولكنه لملس

عدن / األمناء / خاص :
عقبت رشكة النفط بعدن عىل ما نرشته صحيفة 
األمناء يف عددها رقــم 1228 الصادر يوم الثالثاء 
الثاين من مارس للعــام 2021م والذي تناولت فيه 
العراشة  السيايس حول سيناريو  املحرر  تعليًقا من 

لزيادة أسعار املشتقات النفطية.
وعرّب مصدر مســؤول يف رشكــة النفط بعدن 
عن أســفه الشــديد الذي اتبعته صحيفة "األمناء" 
بصياغة الخرب ونــرشه ملهاجمة الرصح االقتصادي 

الوطني "رشكة النفط بعدن".
وقال املصــدر: "إن قيادة الرشكة تقف دوما إىل 
جانب املواطن وتبذل كل ما يف وسعها لتقديم أفضل 
الخدمات وضامن اســتمرار متوين السوق املحلية 
بالوقود ومحاربة تجار الســوق السوداء ومفتعيل 

األزمات".
وأكد: "أن ما تناولته صحيفــة األمناء عار عن 
الصحة وال ميت للحقيقــة بأي صلة ويندرج ضمن 
إطار الهجــوم والفوىض التي يحــاول البعض أن 
العمل  إليها بهــدف تعطيل  النفط  يســحب رشكة 
وتدمر الرصح االقتصادي الوطني الشــامخ الذي 

باتت نجاحاته املحققة تغيض أولئك املخربني".
وأوضح املصــدر: "أن الرشكــة أوقفت متوين 
السوق املحلية بالبنزين بسبب ارتفاع قيمته الرشائية 
إثر االرتفاع العاملي ألسعار الوقود باإلضافة ارتفاع 
ســعر رصف الدوالر األمرييك مقابل الريال اليمني 

مام سيتسبب برفع سعر اللرت البنزين".
وأشار إىل أن الرشكة منذ اللحظات األوىل تعمل 
التنســيق مع الجهات املعنيــة يف الحكومة  عىل 
بالوقود  املواطنــني  متوين  تضمــن  حلول  إليجاد 

وبأسعار مناسبة.
وأضاف: "أن الرشكة وبعــد قيام املحافظ مللس 
بزيارتهــا والجلوس مع قيادتهــا اتفقت عىل ضخ 
كمية من مادة البنزين وبيعها بســعر  اللرت الواحد 
بـ400 ريال فيام ســتباع الصفيحة ســعة 20 لرت 
بـ8000 ريــال وذلك لتخفيف األعباء عن املواطنني، 
وحيث وأن الســعر الحايل ميثل ســعر الرشاء ولن 
تحصل الرشكة عىل أي زيادة أو ربح فيام ستتحمل 

تكاليف تشغيلية وأجور موظفيها".
ونوه املصدر أن األسعار الحالية هي أقل األسعار 
باملقارنة مــع باقي املحافظات وفروع رشكة النفط 

فيها وذلك حتى يعلم الجميع بأن رفع أو خفض سعر 
الوقود مرتبط برفع وخفض األســعار عامليا وليس 

لقيادة فروع الرشكة باملحافظات أي تدخل.
وأوضح املصدر أن قيادة الرشكة ممثلة باألستاذة 
إنتصار العراشــة، املدير العام، تعمل وبالتنسيق مع 
الجهــات املختصة يف الحكومــة إليجاد املعالجات 
والحلول لألزمة الحالية دون رفع الســعر الذي يثقل 
كاهل املواطن وتبذل جهودا كبرة الستمرار متوين 

السوق املحلية بالوقود.
ودعا يف ختــام توضيحه صحيفــة "األمناء" 
وباقــي وســائل اإلعــالم إىل تحــري املصداقية 
والشــفافية يف نرش األخبار وعدم تصديق املصادر 
املشبوهة والتي تعمل لصالح تجار األزمات ومفتعيل 
الفوىض لتدمر الوطن ومقدراته )حد قول املصدر(.

وللتذكــر فان صحيفــة "األمنــاء" كانت قد 
أوضحت انه دامئا بعد اغالق رشكة النفط ملحطاتها 
وحــدوث أزمة مشــتقات يتبعه دامئــا زيادة يف 
التســعرة وهو ما تم فعال بعد يوم نرش الصحيفة 
للخرب ارتفع اليوم الثاين ســعر املشتقات من ٧٦00 

الصفيحة 20 لرت إىل 8000 ريال للصفيحة.

شركة النفط بعدن تعقب لصحيفة "األمناء"

اإلرهابية  2021م  مــارس   4 عملية 
يف عدن التي اســتهدفت كاًل من القائد 
العــام أللوية الدعم واإلســناد وأركان 
اإلرهاب  أن  تؤكد  األلوية ومرافقيهــم، 
يقــف وراءهم  واإلرهابيــني وكل من 
يقروا  ومل  ييأسوا  مل  عملياتهم،  وميول 
بعــد بالهزمية ومل يفقــدوا األمل يف 
االضطراب  رهن  عدن  إبقاء  محاوالتهم 

والفوىض والخوف والهلع.
املعطيــات األولية تبــني أن العملية 
أعدت بإتقان واحرتافية ومن قبل جهات 

متخصصة يف صناعة الجرمية.
الدعم  ألوية  األخوة قــادة  وألن نجا 
واإلســناد مــن الحادثة فإن شــهداًء 
دخلت  وأحزاًنا  أصيبوا  وجرحى  سقطوا 

بيوتا، لن تغادرها بسهولة.
يف هذا السياق ميكن تأكيد ما ييل:

1. اإلرهاب أصٌل واحٌد وطينٌة واحدٌة 
الصور  اختلفت  مهــام  واحدٌة  وأهداٌف 
واملســميات، فال فرق بني إرهاب داعش 
وإرهــاب الحــويث وإرهــاب القاعدة 

واإلرهاب املتخفي تحت عباءة حزب من 
األحزاب أو جهاز من أجهزة السلطة.

2. إن أعــداء عــدن والجنــوب لن 
يتوقفــوا عــن تفخيخ عــدن والعبث 
بحيوات أبنائهــا وكل الهدف هو تركيع 
الجنوب والجنوبيني عن طريق التفخيخ 
والتفجر بعد أن فشلوا عن طريق الغزو 

عرب الضالع أو الصبيحة أو أبني.
العسكريني واألمنيني  القادة  3. عىل 
يتعلموا  أن  والتنفيذيني  والسياســيني 
من هــذه العمليــات اتخــاذ الحيطة، 
وهذا يتطلب مهــارات وإجراءات قد ال 
يتسع املجال لرشحها لكن أهمها تغير 
التنقل  أزمنة  وتغير  التحرك  مســارات 
الزي  تغير  وحتــى  املركبــات  وتغير 
واملظهر الشــخيص لهؤالء املستهدفني 

من قبل جامعات القتل واإلرهاب.
4. وأوال وآخــراً مضاعفــة الجهــد 
اإلرهابيــة  الجامعــات  الســتئصال 
واقتالعها مــن أوكارها وتقديم املدانني 
ل الســلطة  منهــم للقضاء وإذا مل ُتَفعِّ

املركزية الجهاز 
يئ  لقضــا ا
العامة  والنيابة 
رئيس  فعــىل 
ووزير  الوزراء 
العدل ومحافظ عدن إعادة فتح املحاكم 
ومكاتــب النيابة العامــة دومنا حاجة 

النتظار أية توجيهات من أحد.
وأخرا.. لن يتوقف اإلرهاب والتخريب 
واإلجرام مبختلف أشــكاله طاملا بقيت 
مفتوحة  الجنوب  ومــدن  عدن  بوابات 
إليها عرشات  لكل من هب ودب، يتدفق 
ومئات اآلالف تحت مختلف املســميات 
واملخربين  املجرمني  آالف  بينهم  َوينسل 
املحرتفــني  والقتلــة  والجواســيس 
املشارب  مبختلف  واألفاقني  واملنحرفني 

واملآرب.
الرحمة للشــهداء والشفاء للجرحى 
والحمد لله عىل سالمة األخوين محسن 
أعني  نامت  وال  املشويش،  ونبيل  الوايل 

الجبناء.

اإلرهاب لم يتوقف

8 مارس.. تحية للمرأة العاملة الجنوبية اإلمارات تواصل دعمها لمختلف القطاعات الخدمية في اليمن

د. عيدرو�س النقيب

األمناء/خاص:
تواصل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
دعمهــا ملختلف القطاعــات الخدمية، 
مبا يف ذلــك قطاع التعليــم والصحة، 
باإلضافــة إىل تقديم مزيــد من الدعم 
اإلمارات  دولة  التزمــت  حيث  اإلغايث، 
بتقديم 230 مليون دوالر كدعم إضايف 
انعقــاد مؤمتر  اليمني قبيل  للشــعب 
املانحني الذي تستضيفه مملكة السويد 
واالتحاد السويرسي بالتعاون مع األمم 
املتحدة، ومن املقرر أن يساعد هذا الدعم 

يف متويــل الربامج الدوليــة التي تلبي 
االحتياجات الطبية والغذائية واألمن الغذايئ يف جميع 

أنحاء البالد.
والتزمت دولة اإلمــارات بتقديم 230 مليون دوالر 

كدعــم إضايف للشــعب اليمني قبيــل انعقاد مؤمتر 
املانحــني ومكافحة األمــراض ودعم قطــاع التعليم 
ومشاركة طائراتها املسرة يف معارك الدفاع عن مدينة 

مأرب.

عمــل املــرأة يف 
صناعي,  تجمع  أكرب 
الغــزل  مصنــع 
عدن  يف  والنســيج 
انطالقــة  كبدايــة 
الصناعية  النهضــة 

بالجنوب.
افتتــح  يف 30/ 
1م   9 ٧ 5 / فمــرب نو
القالع  أهم  من  ويعد 
الصناعية يف الجنوب 
والــذي بافتتاحه بدأ 
جديد  صناعــي  عهد 
الجنوب  يف  ومتطور 

دمر يف 1994م


