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تقاريــــر

شبوة »األمناء« خاص:

عىل  يسيطرون  الذين  اإلخوان  يحاول 
رشعية الرئيس هادي، وضمن سياســتهم 
إىل  الجنوبية،  املحافظات  يف  التوســعية 
الغازية،  بلحاف  منشــأة  عىل  الســيطرة 
ويختلقون ذرائع مختلفــة لتنفيذ هدفهم 
التوســعي، والذي يهدفون من خالله إىل 
الســيطرة عىل ثــروات املحافظة وإيجاد 
منفذ بحري حتى يســهل تهريب األسلحة 

لهم من الخارج.
ويرى مراقبون أن حديث اإلخوان عىل 
االقتصاد مجرد  لدعم  تشغيل ميناء بلحاف 
عذر وهم يدركون صعوبة ذلك، كون منشأة 
بلحاف هي منشــأة لتحويل الغاز املسال، 
ومتتلك رشكات أجنبية، إحداها فرنســية، 
الحق القانوين يف تشــغيل املنشأة، بعد أن 
غادرت تلك الرشكات شــبوة، بالتزامن مع 
الحوثيون  افتعلها  التي  اليمنية  الحرب  بدء 
عبدربه  املؤقت  الرئيــس  بنظام  باإلطاحة 

منصور هادي.
وأضافــوا أن اإلخــوان ال ميتلكــون 
أي حق قانوين يف تشــغيل تلك املنشــأة 
محلية  ســلطة  لكونها  خالفــا  النفطية، 

“محدودة الصالحيات”.

وقالــوا إن  االدعــاءات واملزاعم التي 
تســوقها ســلطة إخوان اليمن بشبوة ال 
تســتند إىل أي حقائــق ملموســة وهي 

ادعاءات باطلة وغري صحيحة.
واعتربوا أن منشأة بلحاف تحت إدارة 
الشــبوانية، تقوم  النخبة  أمنية من قوات 

الحرب  مع  بالتزامن  بلحاف  منشأة  بتأمني 
قادتها  التــي  اإلرهابية  التنظيــات  ضد 
وأرشفت عليها القوات املســلحة اإلماراتية 
2016م، وبالتايل يســقط زيف  العام  يف 
اإلخــوان يف أنهم يريــدون تحريرها، يف 
حني أن من يحرســها هي قوات من أبناء 

شبوة، فليس من الطبيعي أن يسلم اإلخوان 
يف شبوة إدارة املنشأة لقوات أو ميليشيات 

مينية شالية.
 ويرى املراقبــون أن  الهدف من هذه  
التحركات األخرية مليليشــيات اإلخوان يف 
محيط منشأة بلحاف، ليس استعادة العمل 

فيها، بل الهدف من ذلك إرباك وعرقلة عمل 
الدويل  والتحالف  العــريب  التحالف  قوات 
يف محاربة التنظيات اإلرهابية، املرتبطة 
الــذي يؤكد أن  بالقاعــدة وداعش، األمر 
اإلخوان يريدون عرقلــة أي توجه إقليمي 
ودويل الســتئناف الحرب ضد التنظيات 
اإلرهابيــة، خاصة وأن اإلخــوان تتحالف 
بشــكل وثيق مع عنارص القاعدة وداعش 
وتقاتل هذه التنظيات يف صفوف القوات 
املحسوبة عىل الرئاسة اليمنية يف الرياض.

مواطنــون من أبناء شــبوة بدورهم 
ســخروا من حديث حزب اإلصــالح الذي 
املنشأة،  املحافظة من تشغيل  يسيطر عىل 
وطالبــوا ســلطة شــبوة أواًل أن تراجع 
كشــوفات التوظيــف يف حقــول النفط 
بالعقلة والتي كلها لشاليني عىل حساب 

أبناء املحافظة .
وطالب املواطنون ســلطات شبوة أن 
تكون األولوية ألبناء شــبوة يف التوظيف 
والحايــة، يف حقــول النفــط إن كانوا 

صادقني يف مطالبهم.
القيــادات  أن  املواطنــون  واعتــرب 
اإلخوانية يف شبوة مجرد أداة لتنفيذ أجندة 
للفوىض  وداعمة  العريب  للتحالف  معادية 

بشبوة.

بســام  »األمنــاء«  أبــن 

احلروري:
 

وكتاب  أدبــاء  اتحــاد  نظم 
مبقره  االثنني،  أبني،  فرع  الجنوب 
فعالية  زنجبــار،  مبديرية  الكائن 
ثقافية فنية قدم خاللها األســتاذ 
ســلان العقد جامع ومعد ديوان 
)ساعة ما نظرتك( قراءة أسلوبية 
نقدية مقتضبة عن ديوان الشاعر 
الكبري واملناضل الراحل عىل محمد 
حسن، معرجا عىل محطات مهمة 
األدبية  وحياته  الفقيد  طفولة  من 

والنضالية.
ويف مســتهل الفعاليــة رحب األســتاذ نبيل النمي، 
املســؤول املايل بالفرع، بالحارضين مقدما نبذة تعريفية 
مقتضبة عن األســتاذ العقد، مقدم القراءة، بعدها تحدث 
األستاذ ســلان مفتتحا قراءته عن الخصائص األسلوبية 
والســات الشــعورية يف أعال الفقيــد، واصفا إياها 
بالسهلة املمتنعة، مســتعرضا البدايات األوىل عن الشاعر 
املناضل قائال: “عرف الشــاعر عيل  محمد محسن البؤس 
والشــقاء منذ طفولته بســبب فقد والده، فتولت والدته 
تربيته واإلنفاق عليه من خالل عملها يف بيوت امليسورين 
وما كانوا يجودون بــه عليها، لذا عرف اليتم مبكرا والعمل 

منذ صباه ومل يعش طفولته كباقي األطفال«.
وأشــار بأنه انقطع عن الدراسة بعد الفصل األول من 
الصف الثاين االبتدايئ ولكنه استمر يف تطوير نفسه ذاتيا 

بفضل ذكاءه وقوة عزميته.
وأضاف: »تنقل الشــاعر يف عدة مناطق يف مديرية 
خنفر للعمل لكسب لقمة العيش منذ طفولته حتى شبابه، 
حيث مــارس عدة مهن، وكانت أول مهنة مارســها صبي 
معــاون عند تاجر وصائغ فضة مبنطقــة الحصن قبل أن 
يتزوج من ابنــة هذا التاجر وينجب منها زاهر وغســان، 
ثم انتقل ما بني العمل مبحلــج القطن مبنطقة الكود أيام 
مواســم القطن ولجنة أبني باألجر اليومي، كا انتقل إىل 
العمــل يف املطاعــم أحيانا وبيع األســاك يف منطقتي 

الحصن وزنجبار«.
وأشار إىل نضاله يف الخمسينيات وتشكيل أول خلية 
الفقيد حيدرة ســعيد  العــرب( بقيادة  )القوميني  لحركة 
“اللحجي” الذي ســارع بضم الفقيد لهــذه الخلية ملعرفته 
بذكائــه وهدوئه وخفــة ظله، حيث كانت هذه الســات 
مميزات مطلوبة لتلك املرحلة مع انضام الشــاعر لحركة 
القوميــني العرب وما عرف عن الحركــة يف تطوير مدارك 
أعضائها من خالل عقد حلقات تثقيفية لنشطائها، وكانت 
تعقد تلك الحلقات يف منــزل الفقيد وبرسية تامة، مؤكدا 
مشــاركته يف مختلــف الجبهات العســكرية، حيث ترك 
منطقته ذاهبا إىل تعز وردفان والضالع وعدن منفذا لكافة 
التكليفات التي كانت توكل إليه من القيادة كنقل الرســائل 
واملعلومات وكذا استالم األسلحة ونقلها وتوزيعها وتدريب 
املقاتلني عليها سواء كان يف منطقته الدرجاج أو منطقتي 
الحصن وجعار منفذا لكافة التوجيهات بكل يرس وسهولة 
ورسية، إضافة إىل مساهمته بشعره يف استنهاض الهمم 
وتثوير املجتمع لالنخراط يف جبهة الثورة لتحرير الجنوب 

املحتل.
وتخلــل الفعالية فواصل غنائية من قصائد الشــاعر 
كـ)ســاعة ما نظرتك( )ومن ظلم ال بد يظلم( متيز الفنان 

عبدالباسط قاسم يف أدائها بعوده.
ويف ختام الفعالية أتيحت املناقشــة للحارضين من 
األدباء واملهتمني بالشأن الفني والثقايف مع مقدم الورقة 

حيث القت قبوال واستحسانا من الحضور.

العاصمــة عــدن “األمناء«عن املشــهد 

العربي:
  

الفاســدة  األغذية  شــحنات  وصول  تكرار  أثار 
إىل العاصمة عدن قبــل ضبطها من هيئة املواصفات 
يف ميناء املنطقة تســاؤالت عديدة حــول أبعاد هذه 
الشــحنات، ليس من الناحية  الصحية فقط ولكن من 
الناحية السياسية يف ظل مساعي الرشعية الستهداف 
عاصمة الجنوب عرب أساليب وطرق مختلفة لن يكون 
بعيدًا أن يكون ضمنها تســميم املواطنني ومعاقبتهم 

وجه  يف  صمودهــم  عــىل 
مؤامراتها.

أغسطس  شــهر  خالل 
األجهزة  ضبطــت  املــايض 
املحلية ثالث شحنات مخالفة 
للمواصفات، ففي السابع من 
هيئة  رفضت  املايض،  الشهر 
املواصفــات، شــحنة أغذية 
مكونة من ألفني و86 كرتونا 
املنشــأ،  تركية  املنتجات  من 
وأتلفتها بعد اكتشــاف تعفن 

يف املنتج وعدم صالحية الشــحنة لالستهالك اآلدمي 
مبيناء الحاويات بالعاصمة عدن، وبعدها بأيام أتلفت 
1200 كرتون من األدوية، لعدم وجود موافقة مسبقة 

عىل دخول الشحنة.
ويف املــرة الثالثــة عــرت هيئــة املواصفات 
واملقاييــس عىل 194 عبــوة من املنتجــات الغذائية 
مخالفة للمعايري لوجود تعفن وبلل، مشرية إىل عدم 
صالحيتها لالســتهالك اآلدمي يف مينــاء الحاويات 

بالعاصمة عدن.
التي تقدر بســبعة  الكمية كاملة  وأعلنت إتالف 
آالف و760 كيلوجراما، مشرية إىل أنها واردة من دولة 

الهند، وذلك يف األسبوع األخري من الشهر املايض.
األمر تكرر أكــر من مرة هذا الشــهر أيًضا، إذ 
طالبــت األجهــزة الرقابية من مكاتــب التجارة يف 
الجنوب رسعة سحب منتج غذايئ مستورد من إحدى 
األوروبية، الحتوائه عىل مركب كيميايئ تريك  الدول 
خطري للغاية، كا اتضح من التحقيقات أنه محظور 
اســتخدامه يف التصنيع، بعدما تبــني احتواءه عىل 

مركب كيميايئ يستخدم يف تصنيع املبيدات الحرشية، 
األمر الذي يعترب كارثة بكل املقاييس.

وأخريًا رفضت هيئة املواصفات يف ميناء املنطقة 
الحرة بالعاصمة عدن، الثالثاء، الساح بدخول شحنة 
من األرز الهندي طويل الحبة، ملخالفته املعايري، حيث 
رصد فنيــو الهيئة وجود أعفــان وخائر يف املنتج 
نتيجة تعرضه للبلل، كا رفضت شــحنة بســكويت 
مدون عليها تاريخني النتهاء الصالحية، وقررت إتالف 

الشحنتني.
هناك جملة من الدالئل التي تشــري إىل أن األمر 
يحمل أبعادًا سياســية، إذ أن بعض هذه الشــحنات 
جاء مــن تركيا والتي تعد داعًا 
اإلخوانية  للرشعيــة  رئيســًيا 
ولديهــا مرشوعهــا املعــادي 
أن  وســبق  ودولته،  للجنــوب 
حاولــت اخــراق الجنوب عرب 
اإلنســانية  املســاعدات  بوابة 
التــي  املراقبــة  وكامــريات 
اخراق  خاللها  من  اســتهدفت 

تأمني مطار العاصمة عدن.
أن  إىل  باإلضافــة  هــذا 
الرشعية دأبــت عىل التعاقد مع 
شحنات ماثلة من األغذية الفاسدة يف مرات عديدة 
ســابقة دون أن يجري ضبطها أو اإلعالن عنها وهو 
ما ظهرت نتائجــه يف معاناة املواطنني من األمراض 
املزمنة وانتشار الفريوســات واألوبئة التي انقرضت 
من العامل، وبالتايل فإن الــدول التي تأيت منها هذه 
الشحنات تدرك بأنها تتعامل مع سلطة فاسدة سوف 
تتكتم عىل هذه الجرائم، لكنها تصطدم بسلطة محلية 
يف العاصمة عدن لديها مــن الكفاءة ونظافة اليد ما 

يجعلها قادرة عىل ضبط هذه الشحنات.
يصعــب الفصل بني محــاوالت تهريب األغذية 
الفاســدة إىل عدن وبــني املؤامــرات والجرائم التي 
ترتكبها الرشعيــة بحق عاصمة الجنــوب، بدءًا من 
املشكالت  والكهرباء وتصدير  الوقود  أزمات  إشــعال 
واألزمات املعيشــية ومحاوالت تحريك الخاليا النامئة 
إلغراقهــا يف الفوىض األمنيــة، ويف النهاية يبقى 
الهدف واحدًا ومتمثــاًل يف محاولة اخراقها، بعد أن 
نجحت األجهزة األمنية الجنوبية صد محاوالت غزوها 

مجددًا.

ملاذا يريد الإخوان ال�شيطرة على من�شاأة بلحاف؟

فعالية ثقافية فنية يف 
احتاد اأدباء اجلنوب باأبني

كيف حتولت الأغذية الفا�شدة اإىل �شالح 
�شيا�شي يف وجه �شكان العا�شمة عدن؟


