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المقال االخير

مرة أخرى ..متى يعود
إعالم الجنوب المرحل قسراً
إلى العاصمة عدن؟!
سيظل عشــقي وحبي لإلمارات ،دول ًة
وشع ًبا وقياد ًة ،حتى أموت ،فهي من بنت
لنا ً
جيشــا من الصفــر ،وهي من دعمت
بكل سخاء ملواجهة االحتــــال اليمنـي
املتخلـف ،وهي من شاركت بدماء ابنائها
شخصا يسب
يف تحرير عـــدن ،فال تجد
ً
اإلمارات إال ناكر للمعروف ،وعديم الوفاء.
أبو أيهم

صالح شائف
هذه القوات تم تجميعها وإعادة تأهيلها وتســليحها من قبل الحوثيني خالل
فرتة الهدنة.
األطقم والعربات والسالح واملستحقات من املجهود الحريب الذي تقدمه دول
التحالف للجيش الوطني

من ينقذ الطفلتين بسملة
وباسمة من فقدان البصر؟

نداء إنساين نوجهه عرب صحيفة "األمناء" لكل أصحاب القلوب الرحيمة إلنقاذ الطفلتني بسملة وباسمة من فقدان البرص.
الطفلتان من أرسة فقرية من محافظة أبني وال تستطيع فعل يشء لعالجهام واألطباء أوصوا بعالج الطفلتني بسيئون أو يف الخارج.
ملن يريد أن يساعد يف عالج هاتني الطفلتني التواصل عرب الرقم التايل (.)775672130

من الذاكرة

رشطي ورجل مرور عدن يف الشــارع الرئييس
باملعال يف ستينيات القرن العرشين.

من الذاكرة

الرعاية الصحية يف عدن أيام الزمن الجميل.

يف عام ٢٠١٥م وخالل أســابيع قليلة من بدء
الحرب تم نقل بث تليفزيون عدن إىل الســعودية،
وما زال هناك حتــى اآلن ،وقد أغلق مقره يف عدن
والعبث بأجهزتــه ورسقة جزء كبــر من كنوزه
األرشــيفية الثمينة بعد أن تعــرض مبنى اإلذاعة
والتليفزيون ملا تعرض له من سطو وإهامل متعمد،
وهو باملناسبة ثالث تليفزيون بعد القاهرة وبغداد
عىل مســتوى الوطن العريب ،وأقفل مكتب وكالة
أنباء عدن (سبأ) وتم كذلك إسكات صوت إذاعة عدن
الرائدة التي تقرتب من ذكرى تأسيسها السبعني.
ونقول هنا للجميع وبوضوح تام :لن يســتقيم
األمر للجنــوب إعالمي ًا ،وبكل مــا يعنيه ذلك من
مضامني وأبعاد ودالالت وطنية وسياســية ،بدون
عودة هذه الوســائل اإلعالميــة الجنوبية للعمل
مجــدد ًا ومن موطنها األصيل ،وهــو هنا الجنوب
ويف عاصمتــه عدن تحديد ًا والتي تأسســت فيها
ومارست دورها وكربت وتطورت من عىل أرضها،
وأخذت من لــون بحرها الصفاء ومن أنفاس أهلها
النقاء والطيبة والتســامح ومن شموخ شمسان
ثباتها ،وأخذت باعتزاز مــن رمزية وكربياء قلعة
صرية عنوانها ومضمون رســالتها ،لذلك فال مفر
من عودتها وحيث ما ينبغي أن تكون مكان ًا وزمانا
وتاريخــ ًا ،ومل يعد مقبو ًال عــى اإلطالق أن تبقى
(مهاجــرة) يف وقت عادت فيه قيــادة الرشعية
اليمنية ملامرســة مهامها االنتقالية (املؤقتة) من
العاصمة الجنوبية <عدن>.
ولعل عــودة صحيفة < ١٤أكتوبــر> الجنوبية
العريقة واســتئنافها الصدور بــدء ًا من يوم أمس
األول الثالثاء وبقيادة جديدة للمؤسسة والصحيفة
مع ًا ،ونأمل لها التوفيــق والنجاح وأن تتغلب عىل
كل التحديــات املاثلــة أمامها وهــي كثرية دون
شــك ،وندعو الجميع للتعاون مع قيادة املؤسسة
والصحيفة حتى تتجــاوز كل املصاعب والعراقيل،
فعودة الصحيفة ملامرســة دورهــا املأمول وطني ًا
وسياســي ًا واجتامعي ًا واالنتصار للحق والحقيقة
كام عهدناها ،ألمــر يبعث عىل األمل والتفاؤل بأن
غياب بقية الوسائل اإلعالمية لن يدوم طوي ً
ال بإذن
الله.
والســؤال :من يقف ويعرقل ومينع عودة هذه
املؤسســات اإلعالمية الوطنية العريقة إىل الوطن
حتى اآلن؟ ومــا الهدف من وراء ذلــك إن مل يكن
أساســ ًا هدف ًا سياســي ًا خالص ًا وليس ألي أسباب
أخرى أو أية مربرات باتت مفضوحة للجميع ،وهو
حرمان الجنوب وتجريده من وســائله اإلعالمية
التي شــكلت جزءا من تاريخــه الوطني ووجدانه
خالل عقود طويلة ،وكانــت أيض ًا جزءا أصي ً
ال من
مؤسســاته الوطنية التي أثرت تجربته الغنية يف
ميدان الثقافــة والتنوير والتعليــم ،واألمر املؤمل
أيض ًا واملــدان واملحزن كذلك هــو تغييب وحرمان
الجنوب من الكفاءات اإلعالمية والفنية املتخصصة
واملؤهلة من مامرســة دورها وحضورها يف هذا
املجال الحيوي وإبعادهــا عن العمل قرس ًا وجعلها
ً
ورغم عنها ودون وجه حق.
معطلة

