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المقال االخير

أثبتــت األحــداث األخــرة أن مؤامرة 
محلية إقليمية طالــت مدينة عدن وأبناءها، 
ومل يســجل التاريخ منذ أكــر من 100 عام 
بشاعة وقذارة وســفالة كالذي طال مدينة 
كريــر العظيمــة يوم الســبت املايض يف 
تعزيزات  دخلــت  أكتوبــر 2021م، حيث   2
التدمر  عســكرية ضخمة ونوعية وطــال 
املساكن وسقط العرشات والعرشات بني قتيل 
وجريح غالبيتهم من األبرياء، ودب الذعر بني 
النساء واألطفال  السكان، وارتفعت رصخات 
واملســنني من الرجال، وتقبل املوىل عز وجل 
النائبات؛ ألن  استغاثتهم، وهذا قدر عدن يف 
أياديهــا بيضاء تجاه القادمني إليها ســواء 

لإلقامة أو التعليم والعمل.
مل يتحمل الجنــوب برمته كام تحملت 
الواجب  لنــداء  اســتجابتها  حيث  من  عدن 
عىل املســتوى الوطني والقومي واإلسالمي 
وســجلت مواقف مرشفة تجاه تلك القضايا 
وبرزت يف كل املراحل حتى اليوم سباقة يف 
بدرجة  املردود  وإعــادة  والنفس  املال  تقديم 

مرشفة.
إن األحداث األخرة التي فجرها أعداء الله 
ورســوله ودمرت البيوت وأحرقت السيارات 
وســقط شــهداء وجرحى وتعالت األصوات 
يف كل شــوارع عدن: من وراء هذه الجرائم؟ 
من يدفــع بأولئك املجرمني ومــن يدفع لهم 
سيعوض  ومن  والصعبة؟  السهلة  بالعملتني 
الناس عن البيوت التي دمــرت مبا فيها من 
أثاث وأجهزة؟ من سيدفع التعويضات ألهايل 
الشهداء والجرحى؟ من سيدفع لألهايل الذين 

فقدوا سياراتهم؟
عــىل املعنيني من رشفاء هــذه املدينة 
مخاطبة األرسة الدولية بأن املدنية واإلنسانية 
يف خطر وأن تعمل األرسة الدولية عىل حامية 
املدينة واملدنيني يف عدن ومســاعدة أبنائها 
يف بناء نظــام جديد يكفل لهــا عدم تكرار 
مثــل تلك الجرائم وأن يتحمــل ريف الجنوب 
دوره ومساهمته لرفع األثقال عن كاهل عدن 
أبناء عدن  يا  الطريق خطــوة  أول  وأبنائها.. 

فتوكلوا عىل الله.

جنيب محمد يابلي

مطلوب تدخل سريع 
لألسرة الدولية 

لحماية عدن

ح�شني حن�شي

 بيب جوارديوال عن هدف محمد صالح: "مل أَر شيًئا 
مثله من قبل، هو أفضل جناح يف الدوري وأفضل العب 

يف العامل يف الوقت الحايل، وال أحد يفعل ذلك مثله".

صورة وتعليق

زلزال كريتر.. االنتقالي 
يزيح آخر منطقة كانت 

ستخدم ضده
ُ
ت

اإلمارات تعمل على تحسين خدمة الكهرباء في سقطرى

بأوامر محافظ عدن األمني العام للمجلس االنتقايل .. تســليم مهام حامية املرافق الحكومية والنقاط 
األمنية لقوات العاصفة يف كل أنحاء كرير شملت البنك املركزي واملجلس املحيل ومرافق أخرى.

األمنــاء/ محمد ســعيد 
بن محيميد:

قامت رشكة ديكســم 
ملؤسســة  التابعة  باور، 
اإلنســانية،  خليفــة 
أرخبيــل  مبحافظــة 
بتحســني  ســقطرى، 
الكهربايئ مجددًا  التيــار 
 24 مــدار  عىل  ليعمــل 
حديبوه  بالعاصمة  ساعة 
ويف  قلنســية  ومديرية 
التابعة  املحطــات  جميع 

لرشكة ديكسم باور .
مؤسســة  أن  يذكر 

اإلنســانية قامت بدعم وتشغيل خمس  خليفة 
محطات لتوليد الكهرباء يف جزيرة ســقطرى، 

والتي تنفذه رشكة دكســم باور، منها محطتان 
مبدينــة حديبوه وضواحيهــا، ومحطة مبدينة 
قلنســية، ومحطــة مبدينة مــوري واملناطق 

ما حصل يف كرير هو 
زلزال حقيقي أزال آخر منطقة 
نفــوذ بيــد جهــات معينة 
يف  االنتقايل  ضد  تستخدمها 
انتصارًا  وكان  كبــر،  رصاع 
مبينًا عىل صعيد كسب األرض 
ومسامر  ضغط  ورقة  وإزالة 
مؤمل يف الخارصة قدم شهداء 
من شبابنا أرواحهم يف سبيل 
هذا االنتصار وأصيب آخرون، 
وكان قرارًا شجاعًا من القيادة 

بالحسم.
االنتصار  هذا  شــباب 
مصر  عن  الصمت  استنكروا 
الخصوم  وأدوات  املجرمــني 
ضــد الجنــوب، وكان هناك 
ضغط شــعبي إىل أن حصل 
الشــعب عــىل بيــان ينهي 
إخراج  أو  صلــح  من  الخوف 
للمجرمني مينحهم  قانــوين 
ومينح الجهــات الراعية لهم 
مرة  تدويرهم  إعــادة  فرصة 

أخرى.
التوابــع  تأتيــك  اآلن 
واملناقــرة واملتصيدون لصنع 
تصدعات يف الجسد الجنويب، 
وهي فرصة بالنســبة لهؤالء 
قصصا  ترى  ولهذا  الخصوم، 
عىل  لصوص  رصاع  قبيل  من 
وحديث  وممتلــكات  أرايض 
وهذا  مناطقــي..  رصاع  عن 
بالنســبة يل شخصيا كالم ال 
أن  يرى  ومــن  عقيل،  يدخل 
ذلك غلط مني فهو حر، لكني 
تعــودت أن أقول مــا يقبله 

عقيل.
الحقيقة أن الرصاع أكرب 
من قضية لصوص وشخصنة 
بني قيــادي هنا وإمام هناك، 
هو  مــا حدث  بأن  واالعتقاد 
ســطح  فقد  لصوص  رصاع 
أنا  الــالزم،  من  أكــر  األمر 
ضد إمــام وتعرفون موقفي، 
يقاتل  مل  أنــه  الحقيقة  لكن 
دفاعا عن أمالك بل بقرار من 
سياسية  وألســباب  داعميه 
وبإمكانيات دولة ويف توقيت 

مدروس جدا..
الخرابيــط  قصــص 
واملناطقية ال تدخل عقيل، قد 
تحصل أخطــاء، لكن التصيد 
أراه يف  اإلســفاف كام  بهذا 
بعــض املنشــورات ليس له 

أساس من الصحة.
لكــم حق النقــد فيام 
قناعة  هــذه  ولكن  أقولــه، 
أكون  وقد  تتغر،  ال  شخصية 
أؤمن به  مخطئا، لكن هذا ما 
ملا  والحيثيات  املنطق  ويتقبله 

حدث.

 مصدر يف عدن نت يؤكد أن الرشكة ستبدأ ببيع الرشائح 
خالل األيام القادمة وذلك من خالل موقع إلكروين يتيح 
للجمهور التسجيل املسبق للحصول عىل رشيحة عدن نت 

دون عناء أو طوابر انتظار يف مراكز خدمة البيع.

املجــاورة، ومحطة مبنطقة 
الرشيط  تغطي  التي  عالمة، 
ويشّكل  الغريب،  الســاحيل 
اســتقرار خدمــة الكهرباء 
يف الجزيــرة وتوصيلها إىل 
لدى  حلاًم  النائيــة،  املناطق 
حياتهم  تغر  يف  الســكان 
اإلمداد  كان  فيــام  لألفضل، 
أساســيًا  عاماًل  الكهربايئ 
يف النهضــة العمرانية التي 
ومناطق  مــدن  تشــهدها 
الجزيرة حرصًا من املؤسسة 
ســقطرى  أبناء  خدمة  عىل 

وتلبية مطالبهم الحياتية.
األرخبيل  أهــايل  وعرب 
بعودة  البالغة  سعادتهم  عن 
واستمراره  الكهربايئ  التيار 
دون  الســاعة  مــدار  عىل 
انقطاع ، كــام قدموا جزيل 
لدولة  وامتنانهم  شــكرهم 
ومؤسسة  العربية  اإلمارات 
الخر عىل مــا يقدمونه من 
عطــاء يســتحق كل الثناء 

والعرفان.


