
مجلس  رئيــس  نائب 
اللواء  الرئــايس  القيــادة 
الركن فرج ساملني البحسني 
السياسية  الشخصية  يزور 
عبدالرحمن عيل  األســتاذ 
عىل  لالطمئنان  الجفــري 
العالج  تلقيه  أثناء  صحته، 

يف أحد مشايف اإلمارات.

  ســد الدغثــور مفتلق 
)صدع( جبيل عميق، ســببه 
اندفاع الســيول يف الشعاب 
الجبليــة، الصــدع ينتهــي 
قبل  واســع  عميق  بحوض 
ببناء حاجر  سنني تم تأهيله 
أسمنتي جعل منه أكرث نفعاً. 
ســد الدغثور، شــق بن 
مديرية  هالل(،  )بني  ضباب 

جردان، محافظة شبوة.

د . خالد مثنى حبيب :
مل نســتفيق من حرستنا 
برحيل العميد الركن عبد القوي 
قائد عمر ســيف العبديل ..اال ونسمع  بخرب مؤمل آخر و هو رحيل 
العميد راجح عمر مســاعد  وكالهام من ضبــاط جيش الجنوب 
السابق ومن مؤسسيه ،شاركا يف بناء القوات املسلحة الجنوبية 

وتأمني حدود الجنوب يف الفرتة ما قبل عام 1990..وبعد اجتياح الجنوب من قبل تحالف 94 أحيال للتقاعد 
القرسي.  ويف 7 /7 /2007 كانا ضمن طالئع املتقاعدين العســكريني الذين فجروا  رشارة النضال السلمي 
الســتعادة دولة الجنوب املغتصبة. و ظال مســتمران  حتى وفاتهام..يذكر أن القائدان  ينتميان إىل ردفان 

مديرية حبيل الجرب. وادي حيس وقد عانا اإلهامل  والتجويع واألمراض والتمييز  جراء حرب 94 الظاملة .
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المقال االخير

صالح علي الدويل باراس 

شبوة.. السير بخطوات 
هادئة

صورة وتعليق

محافظ شبوة الشــيخ بن الوزير ألزم رشكات النفط 
بفتح مكاتبها يف عاصمة املحافظة عتق، وإيداع الرضيبة 
املاليــة للمحافظة يف البنك املركزي فرع شــبوة، فأخرج 
إيرادات شــبوة من املركزية وضمن فــروع للرشكات يف 

عاصمتها.
تم التغطية عىل مستويني:

املستوى األول:
الطرف األكــرث ضجيًجا حول التنمية، ولو كانت غرس 
شجرة بني شارعني، أو صورة إعالن تجاري معلق يف عمود 
كهرباء! ومتطيطها بأنها التنمية واالزدهار وتصويرها من 
كل االتجاهات ومتجيدها، هذا املستوى تناول الخرب بإهامل 
وبعضهم كان تعليقه عىل الكهرباء وآخر عىل سوق السالح 
وثالت عــىل انقطاع النت وآخر الــرشكات عّزلت وآخر أنه 

ضحك عىل الذقون...إلخ من تعليقاتهم املعهودة.
املستوى الثاين:

ابتعــد عن التهريج لكنــه مل يَر جديــًدا وأنها حصة 
املحافظة كانت تذهب للمركز يف صنعاء وســتذهب هذه 
املرة مركزيًا إىل عدن، مع أن الخرب واضح أنها تودع يف بنك 

عتق مبارشة!
وآخــرون رأوا أن إيداع املبلغ ال يعنــي إضافة مليزانية 
املحافظــة، مع أن البيان كان واضًحا بــأن إيداع الرضيبة 

املالية للمحافظة يف بنك عتق!
آخــرون رددوا أن الرضائب إيرادات مركزية وليســت 
محلية وأنه مل يعمل شيئا، وأن دور بنك عتق تحصيل املبلغ 

فقط.
ولهــؤالء نقول: إن من تولــوا املحافظة خالل املرحلة 
العفاشية مل يعملوا شــيئا لتحول فروع مكاتب الرشكات 
إىل املحافظة، وال عملوا شــيئا لتحويــل الرضائب إىل بنك 
املحافظة، بل يذهــب للمركز ويســتخدم أغلبه يف رشاء 
الوالءات والذمم يف املحافظة والنزر اليســر منه يُسّخر 

للتنمية حسب الوالء.
أليس هذا مكسًبا للمحافظة بغض النظر عمن يديرها 

مستقبال؟
بعد تحريــر عاصمة املحافظة من الحويث تصدى لهذا 
امللف املرحوم الشــيخ عبدالله بن فريــش النيس وصارح 

الجميع بأن هذا امللف خط أحمر ممنوع االقرتاب منه.
ماذا جّد؟!

"رب ضارة نافعة" فخروج الرشكات بســبب مسرات 
الحويث يعني يف وجه من وجوهه أن الجهات التي أبرمت 
اتفاقات مع الــرشكات للحامية مل تعد قادرة عىل الحامية 
أو أنها رأت أنها غر قادرة، وألن النفط ثروة عاملية وليست 
محلية فإنها بصدد فتح ملــف الحاميات مع جهات أخرى 
بضامنات دولية وإقليمية، وهذا احتامل سيؤيده املستقبل 

أو ينفيه.
االعرتاف  العرادة: وهي تجربة رفضت  تجربة سلطان 
باملركزية، وميكن تعميمها يف محافظات النفط يف إمساك 
ثرواتها وإعطاء املركز حصته، عكس ما كان ســائًدا، ويف 
هذا متكني للمحافظات بالسيطرة عىل ثرواتها ولن تكون 

شبوة استثناء.
املحصلة النهائية تؤكد أن املحافظ يبذل جهوًدا جبارًة 
لتعزيز املوارد املالية لشــبوة للوصول لتنمية مستدامة وأن 

التغطيات املوتورة لن تقلل من الجهد الذي يبذله.
نسأل الله له التوفيق والسداد.

الفنان العدني وعازف الكمان 
أنيس درهم في ذمة الله

اختطاف السقاف

البيض وتونكل يبحثان الوضع في 
حضرموت ومسار التهدئة

سد الدغثور، 
جردان، شبوة..

أسبوع الحزن ..

عاىن اإلعاقة وحيًدا، وعرث عليه ميًتا 
وحيًدا يف بلــد ال ينتعش املبدع فيه إال إذا 
غادرته.. نســأل الله أن يرحمه بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا 

إليه راجعون.

صورة نادرة للدكتور أبو بكر السقاف 
تعرض  الذي  والتعذيب  االختطاف  لحادثة 
له يف  ديسمرب 1996م، فقد حينها إحدى 
عينيــه وتعرض للصعــق الكهربايئ يف 
جميع أنحاء جســده، وبعد التعذيب رمى 
به الخاطفــون يف بيت بوس، أحد أحياء 

صنعاء.
والعصابــة التي اعتــدت عليه كانت 
تابعة للدائرة األمنية برئاسة الجمهورية، 
ورد حينها عبدالله بن حسني األحمر عىل 
الحادثة  "من كتب يُلَبج" وكان الســقاف 
حينها ينرش سلســلة كتابات حول الغزو 
للجنوب ُمسمياً إياه  باالستعامر الداخيل.

األمناء / خاص :
التقى عمرو البيــض، املمثل الخاص 
لرئيس املجلس االنتقايل الجنويب للشؤون 
الخارجية، أمس األول ، مســؤول الرشق 
الخارجية  أفريقيا يف  األوسط وشــامل 
األملانيــة، توبايس تونــكل يف العاصمة 

اإلماراتية، أبوظبي.
اللقاء،  خــالل  املناقشــات  تطرقت 
بحســب البيض، إىل عدة مواضيع تخص 
القيادة  مجلــس  تواجه  التــي  العراقيل 
الرئايس والعملية السياسية والوضع يف 

محافظة حرضموت.
أهمية  بيان عىل  البيض يف  وشــدد 
الدور األملــاين التنموي، معربا عن تطلعه 
إىل تحقيــق املزيــد مــن التعــاون يف 

املستقبل.

من معامل الجنوب األثرية والسياحية


