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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

جماهري حبان تتحدى بط�ش الإخوان 
وتوا�صل اعت�صامها

مبادرة اإماراتية لإمداد 20 
قرية يف �صقطرى باملياه

التحالف يدر�ش الدفع بقوات من خارج 
�صبوة ملنع �صقوطها باأيدي احلوثيني

ميناء عدن التاريخي واأكذوبة املنطقة احلرة

األمناء / خاص :
كشــفت مصادر سياســية مطلعة 
عن نقاشات تجري بني التحالف العريب 
تحرير  خيارات  حول  اليمنية  والحكومة 
املديريات التي سيطرت عليها امليليشيات 
ظل  يف  شــبوة،  محافظة  يف  الحوثية 
مؤرشات عىل ســعي الجامعة لتوسيع 
العســكري يف املحافظة  دائرة نفوذها 
التي  الهجامت  مــع  بالتزامن  الجنوبية 

تشنها عىل محافظة مأرب املجاورة.
وقالــت املصادر إن هنــاك مخاوف 
مــن تزايد االخرتاق الحويث يف شــبوة 
ووجود عنارص مواليــة للحوثيني عىل 
خلفية ارتباطــات “عرقية”، إىل جانب 
ترسب معلومات عن اتصاالت غري معلنة 
بني بعض قيادات اإلخوان يف املحافظة 
وقيادات حوثية، قد تفيض إىل تســليم 
املتاخمة ملحافظة  املديريــات  املزيد من 
مأرب، كام حدث يف بيحان وعســيالن 

وعني وحريب.
وحــذرت املصــادر من غيــاب أّي 
الحويث  الخطر  مع  للتعامل  اسرتاتيجية 
املحلية والعســكرية  القيــادة  من قبل 
اإلخوانيــة املعنية يف محافظة شــبوة 
والتي مل تبد أّي ردة فعل بعد سقوط عدد 
من مديريات شبوة يف قبضة امليليشيات 

الحوثية دون مقاومة تذكر.
وأشــارت مصادر “العــرب” إىل أن 
للتدخل  يناقش خيارات  العريب  التحالف 
املبارش والدفع بقوات من خارج شبوة، 
مبا فيها قوات االنتقايل الجنويب وقوات 
العميد  التــي يقودها  الوطنية  املقاومة 

للمشــاركة يف تحرير  طارق صالــح، 
املديريات التي سيطرت عليها امليليشيات 
محاوالت  أّي  وإحباط  واستباق  الحوثية 
للحوثيني،  أخرى  مناطق  لتسليم  تتم  قد 
إمــا نتيجة حســابات خاصــة لبعض 
القيادات اإلخوانية يف املحافظة أو نكاية 

بالتحالف العريب بقيادة السعودية.
وأضافت املصــادر أن قيادة التحالف 
العــريب تراقب تطــورات األحداث عن 
كثب يف محافظتي مأرب وشــبوة بعد 
محســوبني  إلعالميني  دعوات  تصاعد 
عىل اإلخوان يقيمــون يف تركيا تطالب 
للجامعة  املحافظتني  بتســليم  اإلخوان 

الحوثية.
ويف ترصيح وصــف رئيس القيادة 
محافظة  يف  االنتقايل  للمجلس  املحلية 
شــبوة عيل أحمد الجبــواين ما حدث 
يف مديريــات بيحــان بأنــه “عملية 
تسليم واســتالم بني ميليشيات الحويث 
تكرار  من  محّذرا  اإلخوان”،  وميليشيات 
ما حدث يف بيحان يف محافظة شــبوة 
بشــكل عام ومحافظــات أخرى ضمن 
الجنوب  إىل  الرصاع  لنقل  اســرتاتيجية 

وإسقاطه بيد هذه الجامعات.
عىل  “الرهان  أن  الجبــواين  واعترب 
ميليشــيات اإلخوان لتحرير شــبوة أو 
غريها رهان خارس”، وأن ما يشــاع عن 
مواجهــات ميدانية واســتعادة مناطق 
يف بيحــان ترويج إعالمــي يهدف إىل 
الحصول عىل املزيد من األموال والسالح.

من  سيكون  شــبوة  “تحرير  وتابع 
خــالل أبنائهــا وقبائلهــا ومقاومتنا 
العريب  التحالــف  الجنوبيــة وندعــو 

استمرار  دون  والحيلولة  املســاندة  إىل 
املرسحيات التي نشــاهدها اليوم والتي 
ستؤدي إىل تســليم شبوة للحويث كام 

سلّمت نهم والجوف والبيضاء”.
من جهتــه أكد املرجــع القبيل يف 
محافظة شــبوة الشيخ لحمر بن لسود 
أن  لـ”العرب”  العولقــي يف ترصيــح 
“تنفيذ اتفاق الرياض سيشــكل حامية 
لشبوة وبقية املحافظات ومينع سقوط 
ميليشــيات  بيد  واملديريات  الجبهــات 
الحوثيني بهــذه الطريقة التي ال ميكن 
وصفها إال بالتسليم واالستالم بني حزب 

اإلصالح اإلخواين والحوثيني”.
ولفــت العولقــي إىل أن “الظروف 
الرياض  اتفاق  لتنفيــذ  مواتية  القامئة 
دون تأخري وقطــع الطريق عىل متكني 
الحويث من تحقيق املزيد من االخرتاقات 
يف شبوة أو أبني حيث لن يحمي مناطق 
الجنوب ســوى القــوات الجنوبية التي 
هزمت الحــويث يف 2015 وأمنتها من 

اإلرهاب”.
ويف تطور الفت اتهــم العميد عيل 
صالح الكليبي القائد السابق للواء الـ19 
مشــاة مبحور بيحان، حــزب اإلصالح 
بالتخطيــط الســتنزاف التحالف ماديا 
وإفشاله عسكريا من خالل مخطط قال 
إنه بدأ بتسليم بيحان سلام ولن يتوقف 
إال بتسليم شــبوة لقوات صنعاء. وقال 
الكليبي يف تســجيل مصــور إن حزب 
اإلصالح تآمر عىل الوحدات العســكرية 
لتنفيذ  الـ19  اللــواء  القوية وخصوصا 

هذا املخطط.

األمناء/كتب/ شذى محمد عبده*
إللغاء قرار  العقيمــة  املحاوالت  إن 
ما  الوزراء رقــم  )۲9( ۲۰2۱م  مجلس 
هي إال ابتــزاًزا للمســتثمرين  من قبل 
القامئني عــىل إدارة املنطقة الحرة يف 
عدن. كلنــا نعرف و نعي أن املشــاريع 
ســواء كانت الوهمية أم االســتثامرية 
التي أصدرت بها املنطقة الحرة تراخيص 
هي مصدر دخل ألشخاص معدودين وال 
تعد اســتثامرات حقيقيه تخدم الجميع 
أن تقــام يف أي منطقه خارج  وميكن 
األرايض املحاذيــة للمينــاء وأن قانون 
املنطقة الحرة التــي نادت وتابعت إدارة 
امليناء إىل تعديله وإلغاء  بعض نصوصه 
لتعارضــه مع  اختصاصاتها كســلطة 
جاء إلنشــاء مناطق حرة يف العديد من 
املناطق منها عدن بالكامل  وحدد القرار  
رقم 65 لعام 1993 لتحديد املرحلة األوىل 

لتطبيق هذا القانون.
بالواقع  لكن  نصوصه  حســب  هذا 
لســلب   القانون   هذا  العميل اســتغل 
واالســرتاتيجية   الرئيســية  الناطــق 
بطريقــة  عــدن  ورصف أرايض 
مرشعة،  غري   بالواقع  مرشوعة ولكنها 

حيــث تم تغيــري  وظيفــة العديد من 
القطاعات  املهمة  وإفراغ القرار رقم 65 
لعام 1993 من  محتــواه  وخاصه تلك 
املحددة  بتوسعات امليناء، وميكن للقارئ 
بالواقع.  القرار ومطابقته  لهذا  يعود  أن 
فلامذا هذا الزخــم من االحتجاجات؟ أال 

يعلم جميع أبناء عــدن أن أرايض عدن  
تباع  وأراضيها  زالت   تنهــب  وال  كانت 

وتشرتى منذ  حرب 94؟
العقالء من  أذهــان  وهل يغيب عن 
أبناء عدن ومن القانونيني أن ميناء عدن 
هو تاريخ مل ولن ميحى ولو بعد حني.. 
الحق  إعــادة  البعض  يســتنكر  فلامذا 

ألصحابه؟ 
امليناء وحدوده رســمت يف قوانني 
عدن منذ العــام 1955م وما جاء اليوم 
هو نفض الغبار عــن التاريخ وتصويب 
القوانني والقرارات لتصب يف مســارها 
التطورات  مــع  للتتــامىش  الصحيح  
العاملية للموانــئ  والنهضة العلمية يف 
توفر  يتطلب   السفن مام  مجال صناعة 
كل املقومات مليناء عدن  لينهض ويلحق 
املجاورة  ويستعيد مكانته  املوانئ  بركب 

العاملية.
التأكيد وكام هو معروف  أخريا نريد 
لدى الجميــع أن عدن هي امليناء وامليناء 
هو عدن، هذه الحقيقة ال يعلمها إال أبناء 

عدن.

*رئيس جمعية حامية ميناء عدن.

األمناء / خاص :
املواطنــني، أمس  واصل مئــات 
االعتصام  مقر  إىل  التوافــد  اإلثنني، 
مبديرية  هدى  منطقة  يف  الســلمي 
حبان يف محافظة شبوة لليوم الثالث 
عىل التوايل، يف تحٍد لبطش الرشعية 

اإلخوانية ومليشياتها.
ودعا املعتصمون التحالف العريب 
إىل إنقاذ شبوة من تحالف مليشيات 
والحوثيــة  اإلخوانيــة  الرشعيــة 
اإلرهابية، وتحريــر مديريات بيحان 

بعد تســليمها من الســلطة املحلية 
اإلخوانية للحوثيني اإلرهابيني.

اإلخوانية  الرشعيــة  وطالبــوا 
وإيقاف  املعييش  الوضع  بتحســني 
الصعبة،  العملة  وأزمة  األسعار  قطار 
عىل  االقتصــادي  الحصار  وإنهــاء 

الجنوب وحرب الخدمات.
يذكــر أن مليشــيات الرشعيــة 
اإلخوانية اقتحمت ســاحتي اعتصام 
رضوم والروضة يف املحافظة وفتحت 
النار عىل املعتصمني الســلميني، يف 

محاولة لفظهم بطريقة وحشية.

 سقطرى / األمناء / خاص:
تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل 
نهيان لألعامل اإلنســانية مرشوعها 
الحيوي يف منطقة دكســم  اإلغايث 
بأرخبيل ســقطرى، إلمداد 20 قرية 
باملياه بشــكل دائم، وإنهــاء معاناة 

سكانها من الشح املايئ.
ويشــمل املرشوع حفر برئ مياه 
يف وادي رسهــن بغاطس بقوة 27 
حصان، باإلضافة إىل 3 خزانات مياه 
عرب  املياه  لتوزيــع  مختلفة  مبواقع 

شبكة يصل طولها إىل آالف األمتار.

الواقعة  دكســم  مناطق  وتعاين 
الجبلية لسقطرى من  املرتفعات  عىل 
نقص املياه، حيــث يعتمد املواطنون 
عىل تخزين مياه األمطار يف خزانات 
أرضيــة، بينام تشــتد معاناتهم مع 

تأخر هطول األمطار.
اإلغاثيــة  املؤسســة  وتكثــف 
اإلماراتية جهودها لتلبية االحتياجات 
مختلف  يف  للمواطنــني  املعيشــية 
أنحاء سقطرى، للتخفيف من معاناة 
املياه  الســكان، خاصة يف قطاعات 

والصحة والطاقة.

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

