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المقال االخير

صالح الضالعي 

»لملس والجعدي« نجمان 
ساطعان في سماء الجنوب

وملعون  الفنت،  بحياكــة  يتفنن  من  ملعون 
أيضا مــن يجيد التفنن يف خياطتها ونســجها 
وغزلها لغرض يف نفوس أدمنت بث اإلشــاعات، 

ذلك لشق الصف بني أبناء الجلدة الواحدة. 
ندرك يقينا بأن األشــجار املثمرة دوًما ترمى 
املأجورة  باألحجــار ولهكذا ســارعت األقــام 
واملسمومة يف بث ســهام مدادها املجفوف يف 
أحبارها إىل مهاجمة قامــات وهامات جنوبية 
ســامقة، هامات لها باع طويل يف متكنها من 
النظري.. قيادات  اإلدارة وفنونها بإحكام منقطع 
واملواطن  للوطــن  لوحة حبها  جنوبية ترســم 
الجنويب هنــا وهناك، تلك القيــادات الجنوبية 
العازفة لإلنجازات غري مكلة وال مملة، والبسمة 
هي األخرى ال تبارح تقاســيم وجوههم- إنهام 
النجامن الســاطعان يف ســامء الجنوب )أحمد 
الجعدي(،  حســني  محمد  وفضــل  مللس  حامد 
إذ يشــغل األول أميًنا عاًمــا للمجلس االنتقايل 
الجنويب، وزير الدولة، محافظ العاصمة الجنوبية 
عدن، بينام اآلخر األستاذ الفاضل »فضل«، عضو 
نائب  الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاســة  هيئة 
للمجلس، محافظ  العامــة  لألمانة  العام  االمني 
الضالع ســابقا.. إنــه ملن دواعــي كتاباتنا عن 
قياداتنا الجنوبية فخًرا لنا لطاملا وأنهام ســيوًفا 

مسلطة عىل رقاب األعداء ككل. 
لقــد أغاضهم مللس »أبو محمــد« مبا أحدثه 
من روائع فن اإلعامر واملكلل يف تتويجه عناقيد 
الفل امللتوية يف عنــق كل جولة وكل زقاق وكل 
شــارع يف عاصمتنا الجنوبيــة الحبيبة »عدن«  
لقد قلــب "ابن مللس" املعادلة رأســا عىل عقب 
وأثبــت بامللموس أن ال مســتحيل يف حياته أو 
يف قاموســه يشء مبسمى الفشل، فعلها أحمد 
مللس والذي أطلق عنوان ثورة نجاح فتم مكافأته 
من قبل خدام األســياد بأن صبوا جحيم األقاويل 
املطبوخة من قبــل األفواه املتخندقة خلف الحقد 
العداوة لوطننا  والحسد والغرية والتي تســاوي 

الجنويب. 
ويســألونك عن األســتاذ الفاضــل )فضل 
الجعدي( واملعروف عنه برصامته يف اتخاذ قراره 
كقيادي من الطراز الرفيع، ويف ذات االتجاه عرف 
الجنوبية وصاحب  الكلمة  بأنه أمري  ويعرف عنه 
االبتسامات يف وجه من يلتقيه والتي ال تفارقه 
البتة وإن كان قلبه مثقًا بالهموم الوطنية.. من 
سامت هذا القيادي أنه متسامح وكريم ومتواضع 
تواضعــا جام مع الجميع دون اســتثناء.. أقول 
قويل هذا بصفتي أحد تاميذه وأفاخر بهذا كونه 
علَّمنا قيم املحبــة وقيم الثبات عىل املبدأ وامليض 
قدًما نحو املســتقبل املرشق وحــب الوطن من 
أسمى معاين اإلنســان الثائر والذي يقدم رفاقه 

عىل نفسه. 
التي  الجنوبية  هكذا عرفنا قيادتنا السياسية 
يرأسها قائد هامم وملهم يف رسم خارطة وطننا 
إنه رئيســنا وربان ســفينتنا  القادم،  الجنويب 
الزبيدي(،  واملشــعل لرباكينها )عيدروس قاسم 
اللهم احفظ قيادتنا وانرصها وثبت أقدامها حتى 
استعادة دولتنا الجنوبية الفتية، وإن غدا لناظره 

قريب.

من مساجد عدن القدمية.. مسجد الحاج خوَّاص

األمناء / خاص :
غيب املوت صباح يوم الســبت الزميل 
اإلعامي ماجد السقاف إثر مرض عضال أملَّ 

به عن عمر  ناهز الـ"49" عاًما.
وتويف صبــاح الســبت الزميل ماجد 
والعطاء  بالبذل  بعد حياة حافلة  الســقاف 
والعمــل اإلعامي الذي انتهجــه منذ وقت 

مبكر من حياته.
وكان اإلعامي ماجد الســقاف مبعية 
أول من أرشفا عىل  األعجــم  الزميل عدنان 
إصدار صحيفة "األمناء" حيث كان السقاف 
للتحرير، وشكا ثنائيان  آنذاك رئيًسا  يشغل 
أن  إال  الجالة  الصحايف لصاحبة  العمل  يف 
الظروف أجربت الزميل ماجد الســقاف عن 
التوقف عن العمل يف األمناء لينطلق بعدها 
يف العمــل اإلعامي الرســمي حتى وفاته 
وهو يشــغل املستشــار اإلعامي ملحافظ 

محافظة لحج.
ت هيئة تحرير صحيفة "األمناء"  وعربَّ
عن خالص التعازي واملواساة ألقارب وذوي 
الفقيد اإلعامي ماجد السقاف بهذا املصاب 
الجلل ســائلني املوىل عز وجل بأن ال يريهم 

أي مكروه بعدن.
وابتهلت هيئــة التحرير إىل املوىل عز 
وجل بأن يتغمد الزميل ماجد السقاف بواسع 
الرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ملاذا اإلعــام الرســمي ال يتحدث عن 
النهضــة يف الطرقات ويف الرصف الصحي 
وأعامل اإلنارة والحدائق التي يقوم بها وزير 
الدولة محافــظ العاصمة احمد مللس، بينام 
الوهمية  للتنمية  يطبــل  كان  اإلعام  نفس 

للمخلوع بن عديو؟!

قي  شــو
كاماً  قال  القايض 
دعا  حــني  مهامً، 
إىل  "اإلخــوان"، 
إعــادة تقييم عمل 
طــوال  التنظيــم 
املاضية،  السنوات 
ويبــدو أن هنــاك 
إخوانًيــا  إقــراًرا 

باالنتكاسات.
بعــد أن أطاح 
وجد  بـ"صالــح" 
مــرشًدا  نفســه 
يبحث عــن لجوء، 
وجــد  حتــى 
يستجدي  نفســه 
مــع  الرشاكــة 
كان  ولو  الحويث، 
االســتعانة  األمر 
بالعاممة اإليرانية!

ب أول رئيس  الموت يغيِّ
تحرير لصحيفة "األمناء"

أين اإلعالم تجاه ما يقوم به 
)لملس( من نهضة عمرانية؟

مسجد صغري من ناحية الحجم، ويقع يف ميدان 
مدينــة كريرت، يف الجهة املقابلــة لفندق الجزيرة 
)القديم( عنــد مدخل )حافة حســني( من جهة 
منطقة امليدان، بناه الحاج )خوَّاص بن سيف الدين( 
املسجد باسمه، ومنذ  يف سنة )1325هـ( وسمي 
إنشــائه كان بجانبه وبالتحديد من الجهة الرشقية 

ساحة )موقفاً لعربات الخيول(، وهو حالياً موقف 
لسيارات األجرة )الفرزة( ،وكان بجانبه أيضاً ملعباً 
لكرة القدم لذلك يســميه الكثري من الناس )مسجد 

امليدان(.
تم هدم املســجد وإعادة بناءه سنة 2006 بطراز 

معامري ال ميت لعدن بأية صلة.

صورة وتعليق

من إبداعات كواليس من إبداعات كواليس 
كأس العالم بقطركأس العالم بقطر

صــورة من مدرجــات كأس العامل بقطر، 
يظهر علم الجنوب مرفوًعا ويف كل املحافل.. 
نتمنــى أن يظل مرفوعا دامئــا.. فتحية من 
العلم  رفعــوا  الذين  الشــباب  لهؤالء  القلب 

الجنويب.


