
أول من وجه صفعة قوية لعفاش

وفاة مزارع داخل بئر بتبن لحج

األمناء / خاص:
قدمت مؤسســة خليفــة بن زايــد آل نهيان لألعامل 
اإلنســانية مســاعدات غذائية ملناطق: طيدع ،شــيزاب، 
مومي، رشق جزيرة سقطرى، واستفاد من تلك املساعدات 
التي اشتملت عىل مختلف أصناف املواد الغذائية األساسية 
التالية )أرز، ســكر، دقيق ، زيــت ، متر ، ملح ، طامطم ( 

283 أرسة يف تلك املناطق .
وأكد مصدر مســؤول يف مؤسسة خليفة أن الوصول 
إىل مناطق )طيدع ،شيزاب،مومي( رشق جزيرة سقطرى 
يأيت ضمن جهود املؤسســة الســتهداف جميع سكان 
ســقطرى باملســاعدات الغذائية لتخفيف عنهم رشائها 
للفرتة القادمة والتــي يكلفهم الكثــر يف ظل الوضع 

املعييش واالقتصادي الصعب.
من جانبهم عرب أهايل مناطق طيدع ،شــيزاب،مومي 
رشق جزيرة ســقطرى عن شكرهم ملؤسسة خليفة عىل 
عطائها املســتمر ألبناء ســقطرى يف مختلف املجاالت. 
وأشــاروا أن هذه املســاعدات التي وصلت من مؤسسة 
خليفة تســهم لحد كبر يف مســاعدة األرس عىل توفر 

املواد الغذائية لها لأليام القادمة.

األمناء/خاص:
وقع املحافظ أحمد مللس اتفاق اســتئجار طاقة كهربائية قدرها 
100 ميجا وات لرفع القدرة التوليديــة لكهرباء العاصمة عدن مع 
رشكــة ) يزيوم ( وذلــك لتخفيف املعاناة عــن املواطنني يف عدن 

والتقليل من ساعات االنطفاء والزيادة يف ساعات التشغيل.
وهــذه الخطوة تعترب خطوة إيجابية تعمــل عىل التخفيف من 
معاناة املواطنني يف عدن من انقطاع الكهرباء، والجميع عربوا عن 

تأييدهم لهذه الخطوة.
املشــكلة تكمن بانزعاج اإلخوان وإعالمهم واألبواق التابعة لهم 

من هذه الخطوة التي اتخذها محافظ عدن.
انزعاج اإلخوان كان بسبب أن الرشكات التابعة لهم والتي كانت 
تحتكر عقود استئجار ورشاء الطاقة املشرتاة يف العاصمة عدن قد 
تم االستغناء عنها وبهذا فإن هذه الرشكات سوف تخرس الكثر من 
األموال التي كانت تجنيها من هذه الصفقات التي كانت تعطى لهذه 

الرشكات بالتزكية والوساطة والحزبية واالنتامءات السياسية.

األمناء/ متابعات:
تويف مزارع أربعينــي، الثالثاء، داخل برئ مبنطقة 

الحبيل يف مديرية تنب مبحافظة لحج.
وكشــف شــهود عيان، ملوقع عدن اآلن اإلخباري، 
عن وفاة حكيم حيدرة العكب )40 عاًما(، إثر سقوطه 

داخل برئ، خالل محاولة إصالح مضخته.
وانقطع الحبل خالل محاولة سحب العامل، بحسب 
شهود العيان، ما أدى إىل سقوطه، مشرين إىل فشل 

محاوالت إنقاذه.
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المقال االخير

علينــا أن نحافظ عــىل مظهر وجوهر 
عملنا مــن خالل ســالمة وعقالنية رؤانا 
وقراراتنا وإذا كنا خارج الســلطة فعلينا أن 
نظهر باملظهر املســؤول لنتناقش انتقادات 
الشارع بأن إذا كان هذا سلوكنا ونحن خارج 
السلطة فكيف سيكون إذا وصلنا للسلطة؟ 
الشــمولية ألن يف  أن نتحــاىش  علينــا 
الشــمولية ديكتاتورية ولتفادي الشمولية 
علينا أن نقبــل باآلخر وبالرأي والرأي اآلخر 

وهي السبيل إىل قيام النظام املؤسيس.
املواقف  ونراعــي  نســتوعب  أن  علينا 
املسؤولة التي اتخذناها وندافع عنها فنحن 
أقدمنا باألمس عىل تأســيس اتحاد عامل 
عدن وأقدمنا عــىل اتخاذ الرتتيبات الالزمة 
وشــارك األخ وزير الشــؤون االجتامعية 
والعمــل يف عامل املؤمتر كام شــارك يف 
ذلك األستاذ ثابت يحيى، نائب رئيس اتحاد 
الجنــوب، وبارك الكل إعــالن قيام االتحاد 

العام لنقابات عامل العاصمة.
وفوق  هذا وذاك رفع اللواء أحمد سعيد 
بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس 
الزميلة مرفت محمد  الجنــويب  االنتقايل 
عيل سالم، رئيســة املكون النقايب الجديد 
العاصمة(،  لنقابــات عامل  العام  )االتحاد 
ومل نحافظ عــىل تبعات حضــور الوزير 
املعني واإلطار القيادي النقايب وقائد املكون 
للمجلس(  الوطنيــة  )الجمعية  القيــادي 
املعاكس  االتجــاه  يف  األمــور  وســارت 
وساعدنا عىل تشــويش األجواء وتقويض 

قوة املكون الجديد الذي أعلنا عنه.
ال نريــد أن نختلف فيــام بيننا حتى ال 
نضعــف قوتنــا وال نريــد أن نهمش حق 
اآلخرين يف مامرســة حقهم يف العمل أو 
الرأي وأن نعمل جميعا عىل إعادة ســلطة 
القضاء والنيابة العامة، إذ ال يحق ألي جهة 

أن تكون بديال للنيابة العامة والقضاء.

جنيب محمد يابلي

أحسنوا خطوات عملكم 
بنفس ديمقراطي

هذا الرجل صفع عفاش وهو يف قمة جربوته 
وقوته وجعله عريانا أمام العامل.

فقد اختاره عفاش ضمــن الوفد املرافق له يف 
إىل  زيــارة 
نيــا  يطا بر

مبعيــة 
وكبار  الوزراء 
املســؤولني، 
حينــام  و

هبطــت 
الطائــرة إىل 
لندن ســارع 
لصحفــي  ا
املحنك بتقديم 
ء  للجــو ا
إىل  السيايس 
 ، نيــا يطا بر
تساءل  وهنا 

مرافق  لشــخص  كيف  الربيطانيون:  الصحفيون 
للرئيس والحكومة ان يطلب لجوءا؟

فكان هناك ســؤال لعفاش مــن قبل صحفي 
بريطاين وهو: ما تعليقك عىل تقديم أحد مرافقيك  
اللجوء؟ وهنــا احمر وجهه واصفــر ومل يعرف 
اإلجابة ال هو وال دواهيه )القريب واإلرياين(، لقد 
وجه الصحفي الكبر خالد ســلامن رضبة قاضية 
لنظام عفاش جعله يتخبط وال يدري ما يقول، فاذا 
قال هذا مريض نفيس سيقولون له: وملاذا أخذته 
معك؟ وإذا قال من حقه يقدم لجوءا سيقولون له: 
هذا يعني أن نظامك نظــام قمعي. احتار عفاش 
ومل يستطع الكالم بل وإن الغرب كله بدأ يعرف إنه 
يسء وأطلقوا عليه  لقــب الرئيس الكذاب  وكانت 

هذه الحادثة  بداية النهاية لنظام عفاش القمعي.

لهذا السبب أنزعج اإلخوان من توقيع استئجار األيادي البيضاء اإلماراتية تغيث ثالث مناطق بسقطرى
محطة 100 ميجا لكهرباء العاصمة عدن

شاهدوا حقد  اإلخوان  عىل  العاصمة  عدن  وكيف أن ما فعله  مللس  
ال يجوز  رشعا  ولكن  ما قــام  به العرادة حالل  وال يجوز االعرتاض 

عليه!

صورة وتعليق


