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المقال االخير

وضاح بن عطية

من يعرقل مخرجات مشاورات 
واتفاق الرياض؟!

أحدثها في شبوة.. مساهمات إماراتية 
فريدة ترفع شعار اإلنسانية

يعلم الجميع أن مخرجات اتفاق ومشــاورات الرياض 
أقرت املناصفة بني الجنوب والشــال، وعىل ضوء ذلك تم 
التوافق يتم برعاية السعودية  إعالن مجلس الرئاسة، وهذا 
ومجلس التعاون الخليجي، وجاءت املخرجات التوافقية بني 
جميع القوى واملكونات بعد فشــل وفساد الرشعية يف كل 
واالجتاعية  والسياسية  واالقتصادية  العســكرية  امللفات 
وعدم وضع ضوابط من مجلس القيادة الرئايس لحل قضايا 
الفســاد والفشــل هذه فإننا قادمون عىل ثورة شعبية لن 

تتوقف إال بقلع جميع الفاسدين واملتعاونني معهم.
عرقلة معني لقرارات مجلس الرئاســة وقيامه بوضع 
لوبيات يرتأسها هو تسيطر عىل كل األمور املالية وتساهله 
مع الفاســدين وعدم اهتامه بجمع املــوارد من املناطق 
التي تحت ســيطرة قيادات إخوانية ويســاند فساد رئيس 
الوزراء أعضاء من تنظيم اإلخوان موجودون بهيئة الرئاسة 
كالعرادة وغريه يجعل تغيري معني رضورة عاجلة بشخصية 
قيادية توافقيــة جنوبية نزيهة وإحالــة معني واللوبيات 

الفاسدة إىل القضاء.
حتى يكون الجواب عن الســؤال )مــن املعرقل( أكرث 
موضوعية سوف أرسد بعض األدلة التي تبنيُّ عىل عرقلتهم 

ملخرجات اتفاق ومشاورات الرياض، وهي كاآليت:
1.رفضهم تغيري محافظي املهرة ولحج وأبني كا نص 

اتفاق الرياض.
2.رفضهم تغيــري محافظ مأرب وتعــز كا جاء يف 

مخرجات مشاورات الرياض وكا حصل يف حرضموت.
3.رفضهم إرسال املوارد إىل البنك املركزي عدن.

4.رفضهم نقل القوات من وادي حرضموت واملهرة إىل 
الجبهات كا نص اتفاق الرياض.

5.رفضهم تطبيق املناصفــة حيث يرفضون إحالل أي 
كوادر جنوبية إلصالح وزارة الخارجية والســفارات، وحتى 
اآلن ال يوجد أي توازن حيث يســيطر الشاليون عىل ٨٥ % 

من السلك الدبلومايس.
6.رفضهم دعم جهود القــوات الجنوبية يف مكافحة 

اإلرهاب رغم االنتصارات التي يحققها أبطال الجنوب.
7.رفــض معني ولــويب اإلخــوان وماطلتهم فصل 
املؤسسات الهامة عن ســيطرة الحويث، خاصة االتصاالت 
الرئيســية من  املقرات  والبنــوك، ونقل  العامة  والرشكات 

صنعاء إىل عدن.
8.عدم إلزام الجميع بالعودة إىل العاصمة عدن لتفعيل 

مؤسسات وهيئات الدولة كا تم االتفاق.
9.عدم إصدار معــني توجيهات لتنفيــذ قرار مجلس 
الدفاع الوطني ويقوم باملاطلة حتى ال يتم إكال إجراءات 

تصنيف الحويث جاعة إرهابية.
10.يرفضون إجراء أي إصــالح حكومي يضمن وجود 
حكومة قادرة عــىل القيام بواجباتهــا ملواجهة التحديات 

والعمل عىل بقاء األمور هشة.
11.رغم اتفاق ومشاورات الرياض التي توجب رضورة 
إصالح وإعادة تشكيل وتفعيل املؤسسات السيادية إال أنهم 
يرفضون تحويل مخرجات مشــاورات الرياض إىل برنامج 
عمل ملجلس الرئاسة كونها متثل إجاًعا ويريدون استمرار 

الوضع السابق الستثار الحرب سبع سنوات أخرى.
12.رفضهم تشكيل اللجنة االقتصادية العليا كا تم يف 
اتفاق الرياض وكذلك رفضهم إصالح وتفعيل الجهاز املركزي 

للرقابة واملحاسبة.

األمناء/ خاص:
بعدما ســاهمت بدور كبري يف دحر اإلرهاب، 
املتحدة جهودها  العربيــة  تواصل دولة اإلمارات 
الدؤوبة يف ســبيل العمل عىل إحداث انتعاشــة 
اإلغاثية  الجهود  وأحدث  الجنوب،  يف  معيشــية 
اإلماراتية متّثلت يف إطــالق هيئة الهالل األحمر 
قافلة مســاعدات غذائية إىل أبناء مديرية جردان 
85 طًنا و600  يف محافظة شــبوة، مكونة من 

كيلوجرام من املواد الغذائية.
يف هــذا الســياق، رحب املواطنــون باملبادرة 
اإلغاثيــة اإلماراتيــة التي تأيت ضمــن الجهود 
اإلنســانية لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة عرب 

ذراعها اإلغاثية "هيئة الهالل األحمر اإلماراتية".
ووجه املواطنون الشــكر إىل دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة قيادًة وحكومًة وشعًبا عىل الدعم 
اإلنساين السخي ألبناء محافظة شبوة، ودعمها 

اإلنساين والخدمي والتنموي باملحافظة.
مساهات ومســاعدات الهيئة اإلماراتية زادت 
بشــكل مكثف عىل مدار الفرتات املاضية، ولعبت 
دوًرا رئيســًيا يف مجال دعم الوضع املعييش، يف 
أعقاب األزمات التــي تفاقمت عىل مدار الفرتات 
املاضية من قبل قوى صنعاء املليشــيات الحوثية 

أو اإلخوانية.

من مدونة الصحفي واإلعالمي/ سالم بامرحول.
ملسة وفاء وامتنان وتقدير وِعرَْفاْن للمهندس التلفزيوين محمد حسني سامل، 
الذي يعد من أكَْفأ وأرشف وأنبل وأصدق وأوىف الزمالء اإلعالميني املهندسني يف 
تلفزيون َعَدْن التواهي يف عهد الزمن الجميل، والصورة أثناء زيادة أستديوهات 
قناة عدن الفضائية مبعية الزمالء الفريق الهنديس الفني: املهندس رشف هائل، 
واملهنــدس فضل الدقم، ومهندس الصوت يارس عبدالقادر القدح نائب مدير عام 
التنســيق واملكتبات، املُكلَّفني بإنقاذ ما ميكن إنقاذه مــا تبقى من األرشطة 
التلفزيونية وإعادة نقلها إىل أرشطة رقميــة حديثة بعد أن متت جرمية رسقة 
ونهب كل أصول مخزونات مكتبة تلفزيون َعــَدْن التواهي عىل مراحل مختلفة 
منذ عام 1995م أكــرب وأغىل ثروة وطنية سياســية وإعالمية وثقافية وفنية 
وتأريخية وترحيلها إىل تلفزيون صنعاء والتي كانت تتميز بـالجيل األول والثاين 
 )Inch – 2 Inch 1( أمريكية الصنع AMBEX من أرشطة الفيديو نوع امبكــس
والجيــل الثالث فئة ثالثة أرباع البوصــة )U-matic 3/4( أرشطة فيديو ملونة 
تعمل بنظامي )بال وســيكام – PAL & Secam( من أنظمــة البث التلفزيوين 
امللون املعروف برتميز األلوان يف البــث التلفزيوين التناظري Analog وأرشطة 
الفيديو نوع )يو ماتيك )U–matic مقاس ثالثة أرباع البوصة، وهي الجيل الثالث 
من أجيال صناعة أجهزة وأرشطة الفيديو املســتخدمة للتغطيات والتسجيالت 
الربامجيــة واإلخبارية الخارجية بفئات زمنيــة مختلفة )10– 20– 30 دقيقة( 
وإعادة نقلها إىل أرشطة رقمية حديثة يابانية الصنع نوع Betacam )ســوين

.)SONY

ِمـْن َذاِكَرِة الزمْن الذهبي الجميل..

من ينصف هؤالء؟!

تلفزيون عدن التواهي

الحل الوحيد لنجاح املستقبل العريب هو إعالن الدولة الجنوبية كاملة السيادة ومنح العضوية الدامئة يف األمم 
املتحدة ضمن مجلس التعاون الخليجي.

هؤالء أطفــال من مويلح الرسايــا، مديرية 
املالح، مــرىض بســبب ســوء التغذية وهم 
باملشــفى، وهنــاك الكثري من الحــاالت التي 

يتوجب عىل وســائل اإلعالم نقلها وإيضاحها 
حتى تتضح الصورة جلًيا للجهات املعنية وعمل 

الالزم لهذه الحاالت.


