
الثائــر املؤمن بقضية وطنه وشــعبه ومبصري األجيــال القادمة مييش 
بخطوات موزونة.

صورة وتعليق

لحج  / األمناء / خاص :
وجهــت اللجنة التحضرييــة لفعالية تأبني 
الفقيدة صباح محمد عبدالله عباد، عضو الهيئة 
التنفيذيــة للقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
أبناء  لكافة  الدعــوة  لحج،  مبحافظة  الجنويب 
لحج للمشاركة يف فعالية تأبني الفقيدة واملقرر 

إقامتها يوم الخميس القادم .
وأكدت اللجنة التحضرييــة بأنها قد انتهت 
من استكامل كافة اإلجراءات والرتتيبات الالزمة 
إلقامة فعالية التأبني التي ســوف تقام برعاية 
القيادة املحلية النتقايل املحافظة يوم الخميس 
املوافــق 24 يونيو يف قاعة اتحاد نســاء لحج 

الساعة التاسعة صباحًا.

التحضريية بكافة  اللجنــة   وأهابت 
يف  املجتمعية  والرشائــح  القطاعــات 
محافظــة لحج للمشــاركة يف فعالية 
تأبني الفقيــدة صباح محمد التي قدمت 
الكثــري لخدمة املجتمــع يف لحج ومل 
تدخر جهــدا يف العمل لخدمة مجتمعها 

ووطنها حتى آخر أيام حياتها .
كام تحتضــن العاصمة عدن فعالية 
الذكرى السنوية االوىل  لشهيد الحقيقة 
املصــور العاملي نبيل حســن القعيطي 
يوم  الخميس املوافق 24 / 6 / 2021 م 
الساعة التاسعة صباحا  يف قاعة قرص 

سبأ  والدعوة عامة للجميع.
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المقال االخير

سعدت كثريا أن شــاركت صباح السبت املايض 
19 يونيــو 2019م يف الفعاليــة املرشوعــة التي 
نظمها نشطاء أبناء عدن يف املكتبة الوطنية بكريرت 
وعنوانهــا )القضيــة العدنية والقانــون الدويل.. 

مرشوعيتها وأبعادها(.
املقدمة  والطروحــات  عادلة  برمتهــا  القضية 
مرشوعة، فهنــاك قضية عدنية .. قضية ســكان 
وّحدتهم عدن، وتعايش السكان من مختلف أصولهم 
من عرب وهنود ويهود وصومال وجمعتهم منظامت 
املجتمع املــدين بعيدا متاما عن العصبية التي نبذها 

اإلسالم.
اســتفردت عدن، دون ســائر ســكان الجنوب 
والشــامل والجزيرة والخليج، بتوظيف كل الوسائل 
الحرضية والثقافة والتمثيل الربملاين والبلدي، حيث 
صدرت أكرث من 40 صحيفــة ومجلة، جلها باللغة 
العربية وقليلها باللغة اإلنجليزية والهندوكية، وبرز 
وبتمثيل  السكان  باســم  ناطقا  الترشيعي  املجلس 
جانب  إىل  والهنديــة  كاليهودية  لألقليات  نســبي 
ممثيل عدن، فهذا اليهودي ســامل يرصح ويخاطب 
رئيس املجلس بأن التفاح يا سيدي نزلت إىل السوق 
يف عــدن ويل ســؤاالن: هل تم فحــص التفاح؟ 
وكام تعلمون يا ســيدي بأن معظم سكان عدن من 
متوســطي ومحدودي الدخل، فهل راعيتم تسعرية 

التفاح؟ أم  أن هذا التفاح قد جاء يل ولك فقط؟
وهناك املجلــس البلدي لســكان كريرت واملعال 
والتواهي والشيخ عثامن والربيقة فقد أدار شؤونها 
البلدية ســلطة ضواحي الشــيخ عثامن وســلطة 

ضواحي الربيقة وكل تلك املكونات منتخبة.
يستدل مام تقدم أن عدن مارست حقها يف كافة 
املجاالت والذي بلغ حدا عندما جمعت األمثال العدنية 
يف كتاب مع ترجمتها إىل اللغة اإلنجليزية، وأسهم 
ذلك يف رفع مستوى السكان يف لغتهم اإلنجليزية 
وبــرزت عدن كثــريا يف مجال املــرسح واملرسح 

املدريس.
كام وقف نشــطاء أبناء عدن أمام كل القرارات 
 U.N.O  الدولية الصادرة من منظمــة األمم املتحدة
بخصوص عدن ومحمياتها، ألن عدن حكمت نفسها 
من خالل حكومة رأســها رئيس للــوزراء ومنهم: 
األبــرار األطهار حســن عيل بيومــي وزين عبده 

باهارون وعبدالقوي حسن مكاوي.
وزع نشطاء أبناء عدن نســخا من كل القرارات 
الصادرة من األمم املتحدة وأرفقوا معها املذكرة التي 
رفعها النشطاء إىل السيد انطونيو غوتريس، األمني 
القضية  املتحدة، أوضحت فيهــا عدالة  العام لألمم 
العدنية من خالل قرارات األمــم املتحدة، وتعرضت 
عدن ملؤامرة قذرة جردتها من كل حقوقها وبدايتها 
يوم 6 نوفمرب 1967م يوم صدور قرار قيادة الجيش 
االتحادي الذي حظي باالعــرتاف بالجبهة القومية 
وأعقب االعرتاف هجمة واســعة النطاق قامت بها 
القبيلة عىل عدن التي شــهدت أوســع عملية نهب 
تعرضت لها عــدن وتم الهجوم عىل كل مســاكن 
اإلنجليز يف خورمكرس والتواهي وصالح الدين يف 

الربيقة.
ظلت عدن منذ 6 نوفمــرب 1967م وحتى يومنا 
هذا مهمشة وأقيص أبناؤها عن الحكم يف مدينتهم 
املحتلة، حيــث كانت مرسحا لــرصاع القبائل عىل 

السلطة.
نشطاء أبناء عدن أصحاب قضية عادلة .

جنيب محمد يابلي

قضية عدن ونشطاء 
أبناء عدن

الخميس .. تأبين القيادية في انتقالي لحج صباح محمد والمصور القعيطي بعدن

 مدير أمن العاصمــة عدن يكرم العميد أوســان 
العنشيل قائد  قوات العاصفة، فهذا القائد يستحق هذا 

التكريم. 

عدن/خاص
يشهد مبنى الهجرة والجوازات يف مدينة كريرت بالعاصمة عدن ازدحاما 
مستمرا ألبناء املناطق الشاملية لرشاء جواز السفر بهوية جنوبية وأخرى 

شاملية.
جاء ذلك بعد ســمرسه تشــهدها إدارة الهجرة والجوازات بعدن والتي 

أصبحت سوقا سوداء مزدحمة يتوافد إليها الشامليون لرشاء الهوية. 
بدورنا نتساءل: ما وراء ازدحام الشامليني  يف مبنى الهجرة الجوازات 

بعدن؟!
وهل الجهات املسؤولة بالعاصمة عدن ســتقوم بواجبها إلنقاذ عدن 

الحبيبة؟

الهجرة والجوازات بعدن تتحول إلى 
سوق سوداء لبيع الهوية

صورة وتعليق

كهرباء عدن تدشــن غرفــة عمليات 
تعمل 24 ســاعة لتلقــي البالغات عىل 

األرقام:
277511-02 
247680-02 
244717-02 

 كام نوهــت إدارة الكهربــاء األخوة 
العشــوايئ  الربط  بفصــل  املواطنــني 
األمنية  الحملة  مــع  والتعاون  للكهرباء 
إلعادة التيــار بطريقة صحيحة وااللتزام 

بتسديد الفواتري.


