
غازي العلوي
أطّل املدعو يارس اليامين مســاء أمس عىل قناة املهرية 
اإلخوانية ليتحدث عن الرشف والكرامة والســيادة الوطنية، 
صابا جام غضبه عىل قيــادات املجلس االنتقايل الجنويب، 
واتهم اإلمارات العربية املتحدة باحتالل املحافظات الجنوبية.

يارس اليامين أظهر نفســه من خالل حديثه يف برنامج 
"البوصلة" بأنه كام قيل )مليك أكرث من امللكيني( وإخواين 
أكرث من اإلخوانيني، حيث ســخر كل حديثه لشــتم ونعت 
قيــادات املجلس االنتقايل ودولة اإلمــارات العربية املتحدة 

بألفاظ تأىب قيمنا وأخالقنا النطق بها.
يارس اليامين أنكر أي دور لقيادات االنتقايل يف استقرار 
األوضاع وطرد مليشــيات الحويث وذهب إىل أبعد من ذلك 
ليســقط هويتهم وانتامءهــم للجنوب، وذهب لإلشــادة 
والتغزل بالحوثيني الذيــن وصفهم بأنهم رجال دولة وأنهم 
ليســوا انقالبيني بل فتحو أيديهم واستخدموا الجميع مبا 

فيهم املؤمتر الشعبي العام والرشعية - حد قوله .
اليامين كرر مقولة اعتاد أعــداء االنتقايل قولها، وهي 
"االنتقايل ولد ميتا" ثم عرج للقول بأن ال وجه للمقارنة بني 
الحريات يف صنعاء وعدن، مؤكــدا أن الحوثيني مل يقمعوا 
الحريات ومل ينتهكوا األعراض مثلــام يعمل االنتقايل يف 

الجنوب .
للمدعو يارس اليامين، املعروف بتاريخه وسريته القامتة 
ومن عىل شاكلته، نقول لهم: إن االنتقايل وجد ليبقى، ولن 
تستطيع أنت وال املتسولني يف فنادق قطر وتركيا أن ينسف 

دوره وييسء لقياداته املعروفني للقايص والداين.
ال مجال للمقارنة بني من اعتاد االرمتاء بأحضان أسياده 
ويقبل أحذيتهم ليســتجدي حفنة مــن املال لتلميع صورته 
وارتداء املالبس الراقية والسيارات الفارهة، وبني من يحمل 
قضية وطن قدم يف سبيله الغايل والنفيس وصال وجال يف 
جبهات القتال حامال روحــه عىل أكفه إلعالء راية الجنوب 

والتصدي ملليشيات الحويث وعنارص اإلرهاب.

 محافــظ العاصمة عــدن يجري اتصــاال بالفنان 
الجنويب عدنان الخرض ويطمــن عىل صحته ويدين 
االعتداء الغاشم الذي تعرض له، مؤكدا له بأنه مستعد 
لحاميتــه إذا قرر العودة ومامرســة عمله النقدي من 
داخل العاصمــة عدن إذا رغب يف العودة فمن ال يتقبل 

النقد ال يفقه بالسياسة.
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المقال االخير

وقفة أمام عدن وأبناء عدن ســتجد نفســك 
أمام عــامل رحب له جغرافيتــه وتاريخه وثقافته 
وأدبه واقتصاده ومنظامت مجتمعه املدين وبرملانه 
املنتخبة  املحلية  ومجالســه  الترشيعي(  )املجلس 
)مجالس بلدية( وذلك أن عدن كانت متجانسة مع 

املجتمعات املدنية رشقا وغربا.
مــن اللوحات األدبيــة والفنيــة كانت هذه 
اللوحة ألحد نوابــغ الجزيرة العربية، وهو الدكتور 
محمــد عبده غانم، وهو مــن مواليد عدن يوم 15 
يناير 1912م، ووفاته يف صنعاء يوم 9 أغســطس 
1994م، وال يتســع املجال إلعطــاء القارئ نبذة 
عن سرية والده الســيد عبده غانم وهو من مواليد 

التواهي عام 1883م وتويف فيها عام 1956م.
للدكتور غانم سلسلة درجات جامعية فاتحتها 
بكالريوس بامتياز من الجامعة األمريكية ببريوت 
عــام 1936م، وكان بذلك أول خريــج من جامعة 
حديثــة يف الجامعــة العربية وخامتــة درجاته 
الدكتوراه يف الفلســفة يف آداب اللغة العربية من 

جامعة لندن عام 1969م.
أما سلســلة مراكزه العلمية والعملية فكانت 
فاتحتهــا عــام 1937م، مدرســا للغــة العربية 
واإلنجليزية مبدارس ال يتســع املجال إليراد الفرتة 
1963/1960م، فمستشــارا ثقافيا لسفارة اليمن 
يف دولــة اإلمارات خالل الفــرتة 1984/1980م، 
وأول عميد لكلية الدراســات العليا بجامعة صنعاء 

1993/1984م.
تداخلت مشاعر الدكتور غانم مع مشاعر طائر 
القمري، وكيف ال وللدكتور غانم قراءات واســعة 
الثقافات  وســائر  واإلنجليزي  العريب  األدبني  يف 
واآلداب، وهناك قواسم مشرتكة بينه وبني القمري، 

حيث بدأ قصيدته "قمري تغنى":
قمري تغنى عىل األغصان
يشكو من البني والهجران

ما يعرف النوم يف األجفان
انتقل إىل أبيات أخرى مــن قصيدته الطويلة 
التي أبدع يف تلحينهــا وأدائها الراحل الكبري أحمد 

بن أحمد قاسم:
إن كنت تبيك عىل الخالن

خيل أنا فارق األوطان
وخلف السهد واألشجان
والسهد قد قرح األجفان

ومطارحة الدكتور غانــم موضوعية وعادلة 
فهو سبق القمري يف البكاء عىل الفالن حيث بىك 
الدكتور غانم وزوجته منرية محمد عيل لقامن عىل 
أوالدهام الذين تلقوا دراساتهم العليا يف بريطانيا 

وهم:
الدكتور قيس، الدكتور شــهاب، الدكتور نزار، 
الدكتور عصــام، الدكتورة عزة )حــرم د. أبوبكر 

القريب(.
غنى له العديد من الفنانني روائعه، منها:

يا حيايت، حرام عليك تقفل الشباك، ماذا جرى 
لك، يا أهل الهوى، سبحان من سواك، محال السمر 
جنبك، قولوا لــه ، يا ابو العيــون الكحيلة، يازين 
املحيا، قمري تغنى،  نشيد عدن، سري دال يا هركيل، 
التفاصيل يرجى  بيني وبينك كالم، )وللمزيد مــن 
مراجعة كتــاب "أغنيات الشــاعر اليمني الدكتور 

محمد عبده غانم(.
للدكتور غانم عرشة دواوين شــعرية وخمس 
مرسحيات شعرية ومثانية كتب نرثية يف دراسات 

متنوعة.

جنيب محمد يابلي

الدكتور غانم 
يخاطب القمري: إن 

كنت تبكي على الخالن 
خلي أنا فارق األوطان

بيحان  إمارة  حكم 
عائلة الهبييل وهم من 
الهاشــميني  األرشاف 
الســابع  القــرن  يف 
دخول  وعنــد  عرش، 
بريطانيــا إىل عــدن 
ثم متددهــا يف باقي 

الســلطنات واإلمارات. 
دخلت إمارة بيحان مع بريطانيا يف اتفاقية حامية، ثم انضمت يف العام 

1959 إىل اتحاد إمارات الجنوب العريب..
آخر أمري إلمارة بيحان كان الرشيف صالح بن حســني الهبييل الذي 

كان أمريا حتى العام 1967م.

الجنويب  االنتقــايل  املجلــس   •  
يوجه قياداته السياسية بااللتحام بالجامهري لتلمس 
همومهم والحفاظ عىل استقرار الخدمات كام وجه 
بتكثيف الزيارات للمعسكرات لتفقد جاهزيتها ورفع 

درجة االستعداد القتايل يف كافة املعسكرات ملواجهة الحوثيني.
وزيــر داخلية الرشعية اللــواء إبراهيم حيدان يزور   •  
معســكر املنتخب الوطني للناشئني، يف ســيئون، برفقة وزير الشباب 
والرياضة نائف البكري، ويدعو لرفع جاهزية منتخب كرة القدم، ويشدد 
عىل رضورة أن يظهــر املنتخب بالصورة املأمولــة يف البطولة العربية، 

مؤكدًا دعم واهتامم القيادة السياسية بالرياضيني.

األمناء / وكاالت :
أعلــن الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائب رئيس اإلمــارات، رئيس 
الوزراء، حاكــم ديب، يوم أمس  مجلس 
الســبت، عن التشــكيل الوزاري الجديد 

بالدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
عىل حســابه مبوقع تويــرت: "األخوة 
محمد  أخي  مع  التشاور  بعد  واألخوات.. 
بن زايد واعتامد أخي رئيس الدولة حفظه 
التشــكيل  )أمس(عن  اليوم  نعلــن  الله 
الوزاري الجديد للحكومة االتحادية بدولة 

اإلمارات".
وأضاف: "ومع التشكيل الجديد نعلن 

أيضًا عن منهجية جديدة للعمل الحكومي 
االتحادي للخمسني عامًا الجديدة".

وأعلن عن تعيني الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبًا لرئيس 
مجلس الوزراء ووزيرًا للاملية.

وجرى تعيني عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرًا للعدل، وتعيني 
الدكتور عبد الرحمن العور وزيًرا للموارد البرشية والتوطني.

وأظهرت قامئة التعديالت احتفاظ وزير الطاقة سهيل املزروعي مبنصبه.

إنسانية 
لملس

آخر من يتحدث عن الشرف والكرامة!

إمارة بيحان

مفارقات

اإلمارات تعلن عن تشكيل وزاري 
جديد للحكومة االتحادية


