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ردفان / األمناء / خاص :

تداعى عدد كبري من مشائخ وأعيان ووجهاء 
عرص  لحج  مبحافظة  األربــع  ردفان  مديريات 
أمس لعقد لقاء موســع كــرس للوقوف أمام 
العديد من القضايا واملواضيع املهمة التي تخص 
أبناء ردفان ويف مقدمتها جرمية اختطاف »4« 
أطباء من أبناء ردفان بينهــم أحد أبناء العوالق 
مبحافظة شــبوة وإحراق سيارتهم يف مديرية 

أحور مبحافظة أبني.
قبائل  مشائخ  شيخ  وضع  االجتامع  وخالل 
العلوي بردفان والضالع الشــيخ توفيق صالح 
بن صائل العلوي الجميــع أمام حقيقة جرمية 
االختطاف التــي تعرض لهــا أبناؤهم من قبل 
هادي   عيل  املدعــو  يقودها  مســلحة  عصابة 
الحبييض واإلجراءات والخطوات التي قامت بها 
قبائل العلوي ملتابعــة القضية مع قبائل باكازم 
والجهات األمنية والعسكرية يف محافظة أبني.

وأكد الشــيخ العلوي بأنه وعىل الرغم من 
التــي أطلقتها قبائل باكازم  املتابعات والوعود 
واألجهزة األمنيــة مبديرية أحور مبالحقة أفراد 
العصابة املسلحة والقبض عليهم إال أنه ولألسف 
الشــديد مل تتحقق أي من تلــك الوعود وما زال 
الخاطف وأفراد عصابته يرسحون وميرحون بكل 

حرية، مشريا إىل أنه وخالل األيام املاضية قامت 
مجاميع بتشــليح الســيارة التي كان يستقلها 
أبناؤهم وقام أفراد العصابة املســلحة بإحراقها 
وسط الشارع العام أمام مرأى ومسمع الجميع.

وعرب الحــارضون يف االجتامع عن إدانتهم 
واســتنكارهم لجرمية التقطع واالختطاف التي 
تعرض لها كل من: الدكتور . صالح صائل شائف 
الردفاين العلوي وزمالؤه الدكاترة وهم: د. نائل 
فضل الردفاين،  ود. عبدالباري العولقي، و د. نائل 
نبيل النهدي، من قبل جامعة مسلحة خارجة عن 
القانون يتزعمهــا املدعو عيل هادي  الحبييض 

أبني  أحور مبحافظة  الكازمي مبديرية  اللحاقي 
بينام كانوا يف طريق عودتهم إىل العاصمة عدن 

قادمني من محافظة حرضموت .
وأشــاروا بأن الصمت من قبل قبائل باكازم 
والجهــات املختصة يف أحور عىل هذه الجرمية 
النكــراء والتــي تجرمها القوانني الســاموية 
والوضعية وتتناىف مع العادات والتقاليد القبلية 
املتعارف عليها من شــأنها بأن تفتح الباب عىل 
مرصاعيــه أمام كل من يســعى لــزرع الفتنة 
العالقــات الوطيدة بــني قبائل ردفان  ورضب 

وقبائل باكازم املعروفة منذ القدم .

وأكد مشــائخ ووجهاء ردفــان يف البيان 
الصــادر عن االجتــامع بأنهم كانــوا ومازالوا 
القبيل يف  النظام والقانون والعرف  ينشــدون 
مطالبتهم برسعة القبض عىل املدعو عيل هادي  
الحبيــيض اللحاقي الكازمي وأفــراد عصابته 
التخاذ  والقانونية  الرسمية  للجهات  وتسليمهم 
اإلجراءات بحقه وأفراد عصابته وفقا للقانون أو 
ولردفان  االعتبار ألبنائهم  وإعادة  القبيل  العرف 

والعوالق كافة .
وأشــاد البيان بالجهود التي بذلها عدد من 
القيادات األمنية والعســكرية يف سبيل األفراج 
عن ابناءهــم مطالبني مبواصلــة تلك الجهود 
حتى يتم القبض عىل املتهمني بجرمية التقطع 
بالتصفية  والتهديــد  واإلهانــة  واالختطــاف 
للقضاء  الســيارة وتقدميهم  وإحراق  الجسدية 
حتى يكونوا عربة لكل من تســول له نفســه 
التعرض للامريــن اآلمنني ونهــب ممتلكاتهم 

وتعريض حياتهم للخطر .
وأجمع مشائخ وأعيان ووجهاء قبائل ردفان 
عىل رضورة توجيه مذكرة خاصة لقبائل باكازم 
تطالبهم بالتحــرك الجاد لــوأد الفتنة والقيام 
املدعو  القبلية تجاه  مبا متليه عليهم األعــراف 
عيل هادي  الحبيــيض اللحاقي الكازمي وأفراد 

عصابته .

األمناء / معني الصبيحي :

قال الناشط الجنويب املعروف عبد الســالم الفالحي اليافعي إن مدرسة عمرو بن 
العاص االبتدائية مبنطقــة الحد الغيل بيافع  من أقدم وأعــرق املدراس بيافع خاصة 
وبالجنوب عامة واحتضنت الجميع منذ تأسيسها قبل نحو خمسة عقود حتى اللحظة  
وتخــرج منها نخبة كبرية من الكوادر الذين أصبحوا يشــغلون مناصب وأعاماًل هامة 

ورفيعة  مبختلف مرافق ومؤسسات الدولة.
وطالب  الناشط عبد السالم الفالحي اليافعي، يف ترصيح صحفي قصري  خص به 
األمناء، جميع أبناء يافع يف الداخل والخارج، خصوصًا رجال املال واألعامل واملغرتبني 
امليسورين وكافة املسؤولني والقيادات، بالتفاعل الجاد واملثمر مع الوضع الرديء التي 
تعيشــه اليوم هذه املدرســة التاريخية وعمل الالزم تجاه صيانة وترميم املدرسة من 
جديد حتى تعود إىل ســابق عهدها فقد كانت نهًرا دافقا تنهل منة األجيال أصول العلم 

واملعرفة.
وأكد الناشط الفالحي أن املدرســة أصبحت اليوم شبه منهارة وآيلة للسقوط فوق 
رؤوس الطالب واملعلمني يف أي لحظة،  مشــريا إىل أن قيادة مديرية الحد بيافع رفعت 

بتقرير  املعنية  للجهات 
مفصــل حــول مــا 
تعانيه املدرسة متمنيًا 
تجــاوب  املعنيني مع 
املديرية  قيادة  تقرير 

حول هذا األمر.
الناشــط  وطالب 
األخري  يف  الفالحــي 
والحكومــة  الدولــة 
املجالــس  وقيــادة 
باملديريــة  املحليــة 
برسعة  واملحافظــة 
صيانة  مرشوع  تنفيذ 
املدرسة  هذه  وترميم 
التاريخيــة، مؤكدا أن 
املرشوع  إهامل هــذا 
ســيقود إىل كارثــة 
حرمان  وإىل  كبــرية 
األجيال من حقهم يف 

التعليم.

األمناء/ خاص:

نظمت الدائرة القانونية يف األمانة العامة لهيئة 
رئاســة املجلس االنتقايل الجنــويب، أمس االثنني، 
ندوة توعوية حول خطر املخدرات، ضمن حملة، يف 
ثانويــة عبده غانم للبنــني مبديرية خورمكرس يف 

العاصمة عدن.
ويف مستهل الندوة ألقى الدكتور صالح املرفدي، 
رئيس الدائرة القانونية، كلمة حذر فيها من مخاطر 
تعاطي املخدرات والتي تتجه مبستقبل متعاطيها إىل 
املجهول وتدمر النسيج االجتامعي، مشريًا إىل أهميه 
تكاثف جميــع رشائح املجتمع من أجل الوقوف أمام 

هذه اآلفة التي تدمر حياة اإلنسان.
الندوة ثالث محــارضات كانت  وقدمت خــالل 
أولها محارضة الدكتــور الفردي التي متحورت حول 
باملخدرات  االتجار  تجــرم  التي  القانونية  اإلجراءات 

الطبية  املواد  بيع  لعمليــة  املنظمة  القانونية  واملواد 
املخدرة يف الصيدليات وفق القانون.

وكانت املحــارضة الثانية التــي قدمها الدكتور 
أبوبكر االعرج، باحث يف شؤون مكافحة املخدرات، 
شملت دور املجتمع يف مكافحة آفة املخدرات والطرق 

املستخدمة لحامية الشباب منها.
وقدمت األســتاذة ســعاد العلوي، متخصصة، 
الثالثــة والتي تضمنت خطــورة تعاطي  املحارضة 
املخدرات يف كافة أشكالها، بحيث تدمر صحة الفرد 

وتكون عامال رئيسيا يف ضياع مستقبل الشباب.
ويف الختام شــكر مدير وطاقم تدريس وطالب 
ثانوية غانم املجلس االنتقايل الجنويب لتنفيذه هذه 
الحملة التــي تحذر من خطورة تعاطــي املخدرات، 
مؤكدين وقوفهم إىل جانب حملة مكافحة املخدرات 
التي نظمتها الدائرة القانونية للوقوف أمام هذه اآلفة 

التي تؤدي إىل هالك متعاطيها.
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