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المقال االخير

الضوء يف  دائرة  العدنية دخلــت  املرأة 
وقت مبكر عن املــرأة يف الجزيرة والخليج، 
وال يتسع املجال لنرش التفاصيل إال أن دورات 
وأبحاث سابقة بينت قرويتها عىل قريناتها 

يف الجزيرة والخليج.
أرسة الرشجبي واحدة من األرس العدنية 
املرأة  بيانات  إىل  بســيطة  ونظرة  العريقة، 
ومنظامت  والصحة  الرتبيــة  قطاعات  يف 
املجتمــع املدين والحركة الوطنية ســتفرز 
أســامء الناشــطات يف تلك القطاعات وال 
يتســع الحيز املتاح لنرش أسامء الناشطات 
العدنيات، ويكفينا فخرا أن الست نور حيدر 
ســعيد رائدة التعليم النســوي يف الجزيرة 

العربية.
دفعني إىل كتابة هــذا املوضوع عمود 
يف الصفحة األخرية مــن الزميلة "األمناء" 
للزميلة كروان  " كالم عاملــايش"  وعنوانه 
الرشجبي نرشته "األمناء" بتاريخ 12 أكتوبر 

2011م أي قبل عرش سنوات.
قررت  بأنها  عمودهــا  كروان  افتتحت 
إغالق جميع أبــواب الذكريــات ألنها ترى 
يف الرجل شــخصيته وأدبــه وموقفه من 

املسؤولية والهامش عنده سيظل هامشا.
كروان تتوقع استقبال حاالت االكتئاب 
أو االنــرشاح وأصبحت حالة الطقس تعيش 
حالة البــاب املفتوح وفجــأة تقرع كروان 
أجراس "هــؤالء ال أحبهــم" : الكذب عىل 
اآلخرين والتالعب مبشــاعر الغري والخيانة 
يف أقرب الناس.. وهذه هي الطهارة بعينها.

تحمل كــروان الجرس مرة أخرى لتعلن 
أن من يتحــدث عن انحرافــات غريه يقدم 
الدليل عىل أنه متلهف يف داخله إىل الســري 
نحو تلــك االنحرافات وهنــا ذكرتني باملثل 
اإلنجليــزي: Physician healp yourself )يا 

طبيب داِو نفسك(.
تتمنى كــروان يا خلق اللــه أن تفقد 
الذين  واألشــخاص  املواقف  بعض  ذاكرتها 
رافقوها يف مشــوار حياتها وتفيد كروان 
أنها تعلم أن القوة صفة لو مارستها ستحقق 
لها نفعا وسعادة ولكن كيف متارس صفة مل 

تتعودها.
ترى كروان أن الطريق ليس ملن ســبق 
ولكن ملن صدق، بارك الله فيك يا كروان، وهنا 
تتجىل كروان وهي تعلن أن أتعس الناس هو 
من يكره الناس أو كام يقول اإلنجليز "حاقد 

."man haecy عىل اإلنسان
من ضمــن ما أعلنته كــروان أن كلمة 
"ال" يف مكانها وتوقيتها الصحيحني عنوان 
شــموخ وأن الهزمية الرشيفــة أفضل من 
النجاح املزيف، وأن ليس يف الدنيا أسهل وال 

أجمل وال أعمق من كلمة شكرا.
سؤايل لو قدر لكروان الرشجبي القيام 
األخرية من  بالصفحة  بالكتابة يف عمــود 

"األمناء" ماذا ستقول؟! 

جنيب محمد يابلي

كروان الشرجبي 
ووقفة مع الذات في 

"األمناء"

من ذاكرة الجنوب

غازي العلوي
يف الوقت الــذي بدأت قيادة الســلطة 
املحلية بالعاصمة عدن باتخاذ إجراءات عملية 
لتخفيض األســعار والحد من جشع وتالعب 
املواطنني  زيادة معاناة  التجار وإسهابهم يف 
فوجئ املشرتكون بخدمة عدن نت بإعالن من 

الرشكة بزيادة أسعار باقات اإلنرتنت.
وقال مشــرتكون: "يف الوقت الذي كنا 
أســعار  تخفيض  الرشكة  تعلــن  بأن  ننتظر 
وإدخال  الشــبكة  جودة  وتحســني  الباقات 
أيام  املشــرتكني عن  التحســينات وتعويض 
االنقطاعــات التي تحدث بــني الحني واآلخر 
وأليام متتالية فوجئنــا بإعالن الرشكة زيادة 

أسعار باقات اإلنرتنت " .
االتصاالت  وزيــر  املشــرتكون  وطالب 
ومحافــظ العاصمة عدن وضــع حد لتالعب 
بكل  واســتهتارها  نت  عدن  برشكة  القامئني 
التوجهات  اللوائــح واألنظمة وعملها ضــد 

الرسمية بخفض األسعار.
وعللت الرشكة يف بيان لها أنها اضطرت 
لرفع األسعار بسبب انهيار سعر الرصف وهو 
األمر الذي آثار سخرية واسعة لدى املشرتكني . 

ومبوجــب التعرفة الجديــدة فقد أقرت 
الرشكــة زيادة نســبة 25 % يف كل باقة من 
باقات اإلنرتنــت عدا باقة 20 جيجا التي قالت 
الرشكة بأنها مل تدخل ضمــن الزيادة مراعاة 

ألصحاب الدخل املحدود - حد قولها.

ما هكذا تورد اإلبل يا )عدن نت(!

أبني – األمناء – خاص :
كشــف مواطنون يف مديرية مودية مبحافظة أبني، 
عن بيــع كميات من مواد نظافة توزعهــا منظمة إغاثية 

دولية عىل األرس األكرث احتياًجا.
واتهم املواطنون الجهــات الرقابية بتجاهل الواقعة، 
واالمتناع عــن التحقيق يف مالبســاتها، وكيفية ترسب 

املساعدات إىل التجار واملحال التجارية باملحافظة.

األطفال يف  بريــاض  املهتامت  لنســاء عدن  صورة 
سبعينيات القرن املايض لتاريخ عدن املرشق.

الصورة من اليمني: أ. نجالء شمسان ، أ. صفية مدرم ، 
أ. رفيقه أحمد رشف )رحمها الله(

تسرب مساعدات دولية 
إلى أسواق أبين

من ضمــن النتائج املهمة للحمــالت الذي جاءت بتوجيهات األســتاذ أحمد 
حامد مللس - محافظ العاصمة عدن - ونفذها مدراء املديريات بخصوص أســعار 
األسامك واللحوم كانت من أهم النتائج - بعد تثبيت األسعار - كانت إلدراك املواطن 
البســيط أن دوره مهم يف نجاح هذه الحمالت التي أساسا نفذت لرفع الرضر عنه 
جراء التالعب باألسعار لألسامك واللحوم وغريها من املواد الغذائية والرويت وكان 
هذا جليا بالتفاعل اإليجــايب للمواطنني وإبالغهم عن املخالفني وكذلك زرعت هذه 
الحمالت أمل وتفاؤل بعد موجات اليــأس واإلحباط نتيجة العبث الذي ميارس يف 

قوت املواطن.
لن يقف حســم وعزم محافظ العاصمة عدن األســتاذ أحمد حامد مللس عند 
قطاعي األســامك واللحوم، وســيأيت دور املخابز واألفران يف ضبط بيع الرويت 
ومعالجــة املوضوع بتخفيض ســعره وتكبري حجمه قريبا جــدا بعد االنتهاء من 
اإلجراءات الخاصة بذلك وســتتبع هذه اإلجراءات أيضا إجراءات أخرى يف قطاعات 

مختلفة متس حياه املواطن وغذائه.
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