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المقال االخير

تتعرض عدن ارضا وانسانا للموت البطيء بفعل 
فاعل اســتخباري خارجي والكل : رشعية وانتقايل 
ومســتقلون يالحظون ما هو عىل االرض ومع ذلك 
فالصمت املطبق مهيمن عىل الســاحة اكادمييون 
– مثقفون – خرباء – املنتســبون للســلطة الرابعة 

صاحبة الجالل ال ينبسون ببنت شفة .
نظــرة بالعني املجــردة إىل واقع عــدن التي ال 
يغار عليهــا أحد فام الذي تبــره العني املجردة ؟ 
الطرقات الرئيسية يف عدن ويف مديرياتها مزدحمة 
بالســيارات : الدباب – الزلومة – الهايس وباصات 
اخرى وتدخل بعــد ذلك إىل الطرقــات الداخلية أو 
الفرعية ترى الطرقــات الفرعية تحولت بقدرة قادر 
إىل طرقات رئيسية وهناك عىل الضفة األخرى من 
حر اآلليــات املتحركة يف الطرقات ترى الدراجات 

النارية بعرشات اآلالف يف مديريات عدن.
البرش زحفــوا ويزحفون صــوب عدن صوب 
والراصد  بحار عدن  والســهول وســواحل  الجبال 
للزحف ســيصل إىل خالصة ال تقبل التشــكيك ان 
البــرش يف عدن يتجاوزون األربعة ماليني نســمة 
والسيارات والدراجات النارية والعربات التي تسمى 
"املجنونــة" يتجاوز عددها ثالثة ماليني ونظرة إىل 
جبال كريرت واملعال والتواهي سيجد الناظر ان جبال 
بالعشوائيات وكذا نظرة إىل سواحل  عدن مزدحمة 
خورمكرس وكريرت واملعال والتواهي والربيقة سيجد 

العشوايئ وقد انترش انتشار النار يف الهشيم.
ازحــام الطرقات مباليني الســيارات يف عموم 
طرقات عدن يفقد الزمــن أهميته يف حياة الراكب 
سواء صاحب الســيارة الخاصة أو السيارة العامة 
فأعرف مسبقا انك ستثل متأخرا وكان الله يف عون 
الســيارات الناقلة لحوامل أو اصحــاب حوادث او 
اصابات او حاالت ســكر او ضغط ولن ندري كيف 

سيترف أهل الحوامل واملصابني؟
املاليــني القادمون مــن الشــامل او الجنوب 
والفوىض  االنفالت  حاالت  وصولهم  فور  يستغلون 
فيســطون عىل االرض ويرشعون يف بناء مساكن 

عشوائية .
ســيارات ماليني القادمني إىل عدن تنفث دخانا 
وعوادم أو قل تنفث ســموما تلحــق املوت البطيء 
بالســكان عىل املدى املتوســط أو الطويل والبنية 
تتعرض بسبب ذلك للتدمري وال ينافس عدن أحد يف 

التدمري البيئي.
اللحظة مل نســمع صوت ومل نشــهد  حتــى 
العربية  باللغتني  تدعمها الفتات  احتجاجية  وقفات 
واالنجليزية ولن نسمع عن بيانات صدرت وارسلت 
اىل منظامت دوليــة أو اىل الدول الدافعة للتربعات 

لربامج التنمية.
عدن تتعرض للتدمري البيئي وافراغها من األرض 
وال أمل يرجى ملســاكن األجيال القادمة او انشــاء 

مدارس ووحدات صحية ومنشآت رياضية.
البعض يــرى ان ما يحدث يف عــدن ما هو اال 
مؤرش لقيام الســاعة وال غرابة فقد برشنا رسول 
الله بأن الخلق سيحرشون من عدن إىل بيت املقدس 
..ريب ان هذا منكــرا فأزله وازل كل من الحق رضرا 

بعدن وأهلها .. اللهم آمني.

جنيب محمد يابلي

عدن ومخطط الموت البطئ 
واشهد يا رب العالمين

بمناسبة حلول عيد األضحى.. حاكم اإلمارات يأمر باإلفراج عن 855 نزيال

عيد أضحى مبارك 

من األحد المقبل.. 8 أيام 
إجازة عيد األضحى

األمناء /وكاالت :

بن  الشيخ خليفة  اإلمارايت  الرئيس  أمر 
زايد آل نهيان باإلفــراج عن 855 نزيال من 
نزالء املنشــآت االصالحية والعقابية، ممن 
صدرت بحقهــم أحكام يف قضايا مختلفة 
وتكفل بتســديد الغرامات املالية، مبناسبة 

حلول عيد األضحى املبارك.
ويــأيت القــرار يف إطــار املبــادرات 
اإلنســانية لدولة اإلمارات والتي تســتند 
العفو والتســامح، وإعطاء نزالء  إىل قيم 
املنشآت االصالحية والعقابية فرصة التغيري 

نحو األفضل والبدء من جديد يف املشاركة 
اإليجابية بالحياة، بالشــكل الذي ينعكس 

عىل أرسهم ومجتمعهم.
ويحرص الرئيــس اإلمارايت كل 
عام عىل العفو عــن عدد من نزالء 
والعقابية  اإلصالحيــة  املنشــآت 
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك 
وإدخاال  األرسية  للروابــط  تعزيزا 
للســعادة والــرسور إىل قلــوب 
األمهات واألبناء ومنح النزالء فرصة 
االستفادة من هذه املناسبة املباركة 
مســتقبلهم  يف  التفكري  إلعــادة 
والعودة إىل الطريق الذي يضمن لهم 

حياة اجتامعية ومهنية ناجحة.

صورة وتعليق
هل ســتعود العملة الجنوبية إلنقاذ ما ميكــن إنقاذه  من تدهور  كاريث 

للعملة اليمنية.

التهــاين والتربيكات  تتقــدم أرسة صحيفة "األمنــاء" بأزىك 
مبناســبة قدوم عيد األضحى املبارك وتنقل تهانيها ألبناء الجنوب يف 
الداخل والخارج بهذه املناســبة املباركة وأن يعيد املوىل عّز وجل هذه 

املناسبة علينا بالخري واليمن والربكات .
وتنــوه أرسة "األمناء" لقرائها األعزاء بأنها ســوف تحتجب عن 
اإلصــدار ابتداء من  يوم االحد القادم عــىل أن تعاود اإلصدار بعد عيد 

األضحى املبارك.
وكل عام والجميع بألف خري

حــددت وزارة الخدمة املدنية والتأمينات، أمــس األربعاء، موعد 
إجازة عيد األضحى املبارك، بحيث تبــدأ يوم اإلثنني املقبل وتنتهي يف 

اليوم الرابع من أيام العيد.
ونوهت إىل أن يوم األحد املقبل سيكون إجازة أيًضا؛ كونه يقع بني 

إجازتني رسمية وأخرى تتعلق بعيد األضحى.
ولفتت إىل أن العودة إىل الدوام الرســمي ســتكون يوم اإلثنني 

املوافق 26 يوليو الجاري.

الحوثيون يرسمون اعالم الجمهورية العربية اليمنية  يف العاصمة صنعاء ألول مرة بعد 
1990 ..املخطط واضح وهو اعرتاف برشعية الحويث يف الشامل  واعرتاف برشعية املجلس 

االنتقايل يف الجنوب.
محافظ العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد ملس هو رائد التغيير وسنكون  

إلى جانبه يف مواجهة  لوبي الفساد.

رائد رائد 
التغيريالتغيري


