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المقال االخير

عالء عادل حنش

إفالس وكذب وأشياء 
أخرى..!

االنتقالي يكرم خريجي الجامعات 
البريطانية في شيفيلد

مغرضة  شائعات  املاضيني  اليومني  خالل  انترشت 
من قبل أعداء الجنوب عرب السوشــيال ميديا، ال سيام 
يف وسيلتي )واتس آب، وفيسبوك(، هدفها إحباط أبناء 
الجنوب، والنيل منــه، ومن عزميته الفوالذية، وتعكري 
نشــوة االنتصارات التي تحققت، وسوف تتحقق بإذن 

الله.
اإلخوان املفلســون أعلنوا رسمًيا إفالسهم إعالمًيا 
بعد فشــلهم الذريع سياسًيا وعســكريًا ودبلوماسًيا؛ 
وذلك من خالل نرش شائعتني أغبى األغبياء لن يصدقها، 

وهي كام ييل:
1/ أول شــائعة، تقــول كذبًا إن الرئيــس القائد 
عيدروس بن قاســم الُزبيدي تحــت اإلقامة الجربية، 
وهذه اإلشــاعة تعود عليهــا أبناء الجنــوب منذ أن 
قصقص الرئيس الُزبيدي أجنحــة اإلخوان، فهم دامئًا 
مــا يرتقبون متى يســافر الرئيس الُزبيــدي ليجهزوا 
بأســبوع متاًما..  بعد سفره  إشــاعتهم، وينرشونها 
املشكلة أن جامعة اإلخوان مل تتعلم من الدرس، فكلام 
سافر الُزبيدي وعاد للعاصمة الجنوبية عدن عاد ومعه 
رضبة قاصمــة لإلخوان، ولكنهــم ال يتعلمون، وهذه 
املرة ستكون عودة الُزبيدي فيها أمل لإلخوان وكل أعداء 
الجنوب. صحيح أن الرضب يف امليت حرام، لكن اإلخوان 
يســتحقون الرضب حتى لو اندثروا؛ بســبب أعاملهم 

القذرة التي فعلوها، وما زالوا يفعلونها.
2/ أما الشــائعة الثانية فتقــول إن قوات طارق 
عفاش اليمنية وصلــت العاصمة الجنوبية عدن، وهذا 
شائعة أيًضا مكررة، ففي السابق كانت اإلشاعة تقول 
إن قوات طارق عفاش متواجدة يف العاصمة الجنوبية 
عدن، وهي من تحكم عدن، ثم قالوا طارق موجود يف 
عدن بقواته، واليوم يقولون قوات طارق تصل العاصمة 

الجنوبية عدن وتتسلم حامية مطار العاصمة عدن.
وبخصــوص موضوع طارق عفــاش، فقد قالها 
الرئيس الُزبيدي قبل ســنوات: "سنقف مع أي مقاومة 
شــاملية توجه ســالحها نحو الحويث كان طارق أو 
غري طارق، حتــى نصل صنعاء اليمنيــة، وبعدها كل 
واحد يصلح بابــوره"، وكان كالم الُزبيدي واضًحا، من 
سيحارب الحويث نحن معه، ومن سيفكر بالجنوب فلن 
يكون له أثر عىل األرض، وسنقتلعه كام اقتلعنا ميليشيا 

الحويث والهالك عيل عبد الله صالح قبل سنوات.
العدو ممثل  التي روج ونرشها إعالم  الشــائعتان 
بإعــالم جامعة اإلخــوان ترُبهن أن األخــرية تعيش 
آخــر أنفاســها يف الحياة السياســية والعســكرية 

والدبلوماسية.
هــم مل يدركوا أن  أيام زمان كان لهم تأثري إعالمي، 
عندما كانوا يســتخدمون الدين والشــعارات الوطنية 
لدغدغة مشــاعر املواطنني، أما اليوم فــال تأثري لهم 

باملُطلق؛ فشعب الجنوب أصبح أكرث وعًيا وإدراكًا.
شــعب الجنوب األيب وقواته املســلحة الجنوبية 
الصلبة، وقياداته حســموا أمرهم يف امليدان، وأعلنوها 
بأنهم مل ولن يقبلوا بأي قســمة يكــون الجنوب فيها 
ضحية، ورفعوا راية الجنوب يف اآلفاق، وثبتها شهداء 
الوطن الجنويب األبرار، وأعلنوها بقوة )إما ننترص وال 
ال يبقــى فيها رجال.. فنحن شــعب ال يُهزم وال يعرف 

طريق اليأس(، وكفى.

األمناء/ خاص:
تكريم  الربيطانية، حفل  شهدت مدينة شيفيلد 
أقامــه مكتــب املجلس االنتقــايل الجنويب يف 
اململكــة املتحدة ومنتــدى األكادمييني والخرباء 
الربيطانية من  الجامعــات  الجنوبيني، لخريجي 

أبناء الجالية الجنوبية.
هنــأت عمــدة مدينة شــفيلد، شــوناد مري 
رتشــاردس، يف كلمة خالل الحفــل الخريجني 
سعادتها  عن  معربة  الجنوبية،  والجالية  وأرسهم 
باحتضــان املدينة هذا الحفل وتقديرها لنشــاط 

الجالية الجنوبية.
بدوره، أشار الدكتور محمد الحنق مدير منتدى 
األكادمييني الجنوبيني إىل دور املنتدى يف رعاية 
الطالب امللتحقني بالجامعات الربيطانية، والعمل 
عىل بناء قاعدة بيانات لــكل الكفاءات الجنوبية 

يف اململكة املتحدة.
الساحمي،  محمد  املستشــار  قال  ناحيته،  من 
مدير مكتب املجلس االنتقايل الجنويب يف اململكة 
املتحــدة، إن املجلس يحرص عــىل رعاية العلم 
واملعرفــة والبحث العلمي، مبكانــة خاصة لبناء 

دولة الجنوب ومستقبلها.
العام  اليمنــي منذ  واســتعرض دور االحتالل 
بالجنوب  التعليــم  94م يف تدمــري منظومــة 
بشكل ممنهج، الســتخدام التجهيل يف السيطرة 
والهيمنة عىل مدى 3 عقود، مشــددا عىل إعادة 

بناء اإلنسان الجنويب.
وشهدت الفعالية تكريم مجلس يافع العام يف 
لدوره يف تحمل مسؤولية تكريم  املتحدة  اململكة 
الكفاءات من أبناء الجنوب خالل الخمس السنوات 
املاضيــة، تقديراً لتلك الجهود، حيث تســلم درع 
التكريم الشــيخ عبدالحميد املفلحي، نائب رئيس 

املجلس.

الوقفة االحتجاجية الرابعة لموظفي مستشفى عدن العام

أكثر من 20 ألف مستفيد من الخدمات العالجية المجانية 
لعيادات اإلمارات المتنقلة بحضرموت

األمناء/ خاص:
نظم موظفو مستشفى عدن العام، ممن كانوا يعملون فيه قبل توقفه، أمس االثنني، الوقفة االحتجاجية الرابعة 

لهم أمام مبنى املستشفى.
ويف الوقفة التي شارك فيها العرشات من املوظفني، طالبوا باستيعابهم ضمن كادر املستشفى، وعدم حرمانهم 

من العمل باعتبارهم الكادر الذي كان يعمل يف املستشفى قبل توقفه.
وقالوا: "نحن الكادر الوظيفي الذي كان يعمل يف مستشفى عدن العام قبل توقفه منذ 16عاًما، ومنذ أيام وبعد 
استكامل تأهيله وترميمه تم توقيع عقد تشغيل املستشفى مع رشكة مشغلة، وهذا يعني حرماننا من العمل، حيث 

ستأيت الرشكة مبوظفني وكادر يتبعها أو من طرفها، وهذا ما يثري مخاوفنا".
وناشد املحتجون مجلس القيادة الرئايس ورئيس الوزراء ومحافظ عدن بالوقوف إىل جانبهم وإنصافهم، وعدم 
حرمانهم من العمل ال ســيام بعد توقيع اتفاقية مع رشكة لتشغيل مستشفى عدن العام عقب اكتامل ترميمه من 

قبل الربنامج السعودي.

األمناء/ خاص:
اســتقبلت العيادات املتنقلــة التابعة لهيئة 
الهالل األحمر اإلمارايت )20,981( مســتفيًدا 
ومســتفيدًة منذ انطالقتهــا لتقديم الخدمات 
النائية  القرى  املجانية ألبناء  والعالجية  الطبية 
مبحافظــة حرضمــوت التي ال تتوفــر فيها 

املستشفيات أو الكادر الطبي.
واســتفاد من العيادات الطبية خالل شــهر 
أكتوبر املايض )1,405( حالة مســتفيدة، من 
109 حالة مرضية يف منطقه املسنى  ضمنها، 
إحدى قرى مديريــة أرياف املكال، و 242 حالة 
يف منطقــه املصينعة التابعــة ملديرية الريدة 
170 حالــة يف منطقة رشمة  وقصيعــر، و 

مبديرية بــروم ميفع، و 197 حالة يف منطقه 
العيص التابعة ملديرية الشحر، و 146 حالة يف 
منطقه الحوطــة مبديرية أرياف املكال، و 261 
حالة يف منطقة مكلة القضب مبديرية الغيل، 
و 95 حالــة يف منطقة موجح وعرم مبديرية 
أرياف املكال، و 185 حالــة يف منطقة غيظه 

باكريت مبديرية الديس الرشقية.
وتضمنت الخدمــات معاينة املرىض وتقديم 
أوساط  املنترشة يف  املجانية لألمراض  األدوية 
األهايل منها عالج أمراض الحميات وااللتهابات 

والسعال واإلنفلونزا والجروح والحروق.
وتتكون العيادة الطبية املتنقلة من طبيب عام 
و دكتورة أمراض نساء ووالدة وثالثة ممرضني 

وصيديل وفني مختربات. عدن يف عهد )مللس( غري...


