
الثــــورة

وسيلة العصر
ــم  ــر أله ــن تفتق ــا م ــت وحده ليس
ــعرك  ــرص وتش ــك بالع ــيلة تربط وس
ــه ملئ  ــك وحارض في ــن زمان ــك إب بأن
ــر إليها أيضاً  ــع والبرص بل تفتق السم
ــات الجمهورية،  ــن محافظ ــد م العدي
ولكن يف محافظة عدن يحتاج أبناؤها 
ــرية كونها مدينة  ــاء بدرجة كب للكهرب
ــة الحرارة  ــاحلية فيها ترتفع درج س
ــل  يجع ــا  مم ــة،  40درج ـــ  ل ــل  لتص
ــرة للتيار  ــة مستم ــني يف حاج املواطن
الكهربائي يف تشغيل أجهزة التكييف 

والتربيد.
وعود عرقوبية

ــد التقينا املواطن (ع.  وملعرفة املزي
ــور مكرس،  ــاء مديرية خ ــن أبن س)، م
والذي بدوره حدثنا عن مدى معانتهم 
ــار الكهربائي، قائًال:  جراء غياب التي
ــاق خاصة مع  ــة الوضع ال يط برصاح
ــة  الكهربائي ــات  االنقطاع ــتمرار  اس
ــا  بدوره ــي  والت ــة،  مرتفع ــرية  وبوت
ــلباً عىل قطاع املياه والذي  تنعكس س
ــا  ــة لن ــات مسبب ــه املضخ ــف في تتوق

الكثري من األلم..
ــك للناس يف  ــوف بنفس وأضاف: ش
ــن بيوتهم  ــم خرجوا م ــوارع كله الش
ــب  ــواء، بسب ــة ه ــن نسم ــني ع باحث
ــات  بأوق ــرر  املتك ــاء  الكهرب ــاع  انقط
متفاوتة تصل إىل أكرث من 14 ساعة يف 

اليوم الواحد.
ــارات وأين  ــي اإلم ــن ه ــم: أي واختت
ــم إال يف  ــود له ــة؟! ال وج ــم املرتزق ه
ــن خالله  ــذي م ــون ال ــوات التلفزي قن
يكذبون عىل أبناء عدن بأنهم بيعملوا 
ــع كالمهم  ــة يطل ــوا ويف النهاي وبيرتك
ــة، وقصور تبنى  مجرد وعود عرقوبي

يف الخيال.
الشيخ عثمان

ــيخ  ــة الش ــىل مديري ــت اآلن ع دلف
عثمان وقد تجاوزت يف طريقي العديد 
ــق يف النفس  ــي تخل ــاهد الت ــن املش م
ــعور بالحزن نتيجة الدمار  مرارة الش
ــور مكرس  ــاهدته عيني يف خ ــذي ش ال
ــف، خاصة وان  ــت ان الوضع مختل قل
ــكانياً  ــهد تجمعاً س ــذه املديرية تش ه

كبرياً، ونشاطاً تجارياً.
ــف تماماً  ــع مختل ــت أن الوض عرف
ــالف  االخت ــس  عك ــا  هن ــالف  واالخت

ــاء موجودة  ــرس.. فالكهرب يف خور مك
ــي غائبة  ــا النظافة فه ــاوب، وأم بالتن

بشكل كامل ومطلق.
مدينة البندقية

ــذه املديرية وتحديداً يف حارة  ويف ه
ــت املواطن (ص.  ــمي " التقي " الهاش
ــدن  ــًال: يف ع ــوه قائ ــذي ادىل بدل م) ال
ــىل األماكن التي  ــة اقترصت ع النظاف
ــني ومرتزقتهم فقط،  يوجد بها املحتل
ــش فيها نحن  ــي نعي ــا املناطق الت أم
ــريض عنها، حيث ترى  السكان غري م
ــاً، أما  ــاً أكوام ــدس أكوام ــة تتك القمام
ــعرك وكأنك  منظر طفح املجاري يش
يف مدينة البندقية يف إيطاليا، وتحتاج 

لقارب لتنقل من شارع آلخر.
يف  ــيس  الرئي ــب  السب ان  وأردف: 
ــال إىل  ــن مدينة للجم ــدن م ــول ع تح
ــب للنفايات يكمن يف حقد العدوان  مك
ــالل  واالحت ــم  الغاش ــودي  السع
اإلماراتي لهذه املدينة وأهلها والدليل 
ــار  ــدن، فانتش ــل يف ع ــو حاص ــا ه م
ــاري جزء بسيط  القمامة وطفح املج
ــدن وأبنائها، وأصبحت  ــن معاناة ع م

حياتنا وارسنا معرضة للخطر.
ــة  تحي ــول:  بالق ــه  حديث ــم  واختت
ــورة  ــة الث ــالل صحيف ــن خ ــا م أبعثه
ــم بوصول  ــب غيابه ــن تسب ــراء مل الغ
عدن إىل ما هي عليه اليوم من احتالل 
ــش والقاعدة  ــيطرة داع ــي وس إمارات
ــن يفرضون قراراتهم  والبالطجة الذي
ــدن، نعم  ــاء ع ــىل أبن ــم ع ومعتقداته
ــان  واللج ــش  الجي ــال  رج ــاب  غي
ــعبية وأقول لهم: بأنهم رمز أمان  الش

اليمن العظيم.

سجون سرية
ــوارع عدن تجد  أينما توجهت يف ش
حديث الناس عن حالة األمن واألمان 
ــم األحداث  ــف خاصة يف خض ال يتوق
ــة  املحافظ ــهدها  تش ــي  الت ــة  الراهن
ــد عني،  ــراً بع ــا أث ــن فيه ــل األم لتحي
ــون بعد  ــرشت السج ــع انت ــة م خاص
ــة، حيث  ــي للمحافظ ــزو اإلمارات الغ
ــي الكثري من  ــأ االحتالل اإلمارات أنش
السجون داخل القواعد واملعسكرات 
ــان مجهولة، يف الوقت  ــرى يف امك وأخ
ــاء عدن عن  ــري من أبن ــذي عرب الكث ال
ــة..،  ــون الرسي ــذه السج ــن ه ــم م قله
ــارع العدني عن  ويدور حديث يف الش
وجود تلك السجون التي يصعب عىل 
ــول إليها خاصة  ــل الوص ذوي املعتق
بسبب عدم وجود تعاون مع الجهات 

املعنية.
استخدام الكذب

ــف عىل  ــا أن نق ــى لن ــى يتسن وحت

ــود هذه  ــردة، وهل وج ــة املج الحقيق
السجون باملحافظة حقيقة أم مجرد 
ــية وأحاديث تتجاوز  مناكفات سياس
ــع، التقينا  ــىل أرض الواق ــق ع الحقائ
ــو الدكتور، (ف. س)،  أحد أبنائها وه
ــث قال: يف  ــة التواهي، حي ــن مديري م
ــمي يف  ــرش اس ــدم ن ــو ع ــة أرج البداي
ــم اعتقايل يف  ــى ال يت ــم، حت صحيفتك

أحد سجون االحتالل ومرتزقته..
ــؤالك.. فأنا أؤكد  ــة عىل س  ولإلجاب
ــون الرسية،  ــك من وجود هذه السج ل
 35 ــر  العم ــن  م ــغ  البال ــي  اخ ــن  واب
ــذه السجون  ــل يف أحد ه ــاً، معتق عام
ــذ أكرث من  ــة، خاصة وأننا من املجهول
ــه يف  ــث عن ــن نبح ــهر ونح ــتة أش س
ــن دون  ــة ولك ــن األمني ــع األماك جمي

جدوى.
وأضاف: يا أخي لو تشوف كيف يتم 
القبض عىل املشتبه بهم وغري املشتبه 
ــديد  ــوائية وبتضخيم ش بطريقة عش
ــة بالغة  ــرية وإهان ــود بأعداد كب وجن
ــم وانتهاك  ــوض عليه ــري من املقب لكث
ــع  م ــش  التفتي يف  ــوت  البي ــات  لحرم
ــتخدام الكذب الستدراج املطلوب  اس
ــل األحيان  ــدم الحاجة له يف ج مع ع
ــمعة  ــال وال س ــاة األطف ــدم مراع وع
ــديد  ــي مع الضعف الش األرسة يف الح
يف مراقبة الشخص قبل القبض عليه 
ملعرفة تحركاته واتصاالته ونحو ذلك 
ــم لو طلب  ــوض عليه ــري من املقب وكث
ــه الحضور بدون هذه الضجة ألتى  من
ــم القبض أحيانا  ــؤ، ثم إنه يت دون تلك
ــب ودب مع املطلوب  ــرية عىل من ه كث
ــان معه يف  ــه ووالده ومن ك ــن إخوان م

املنزل من أصدقاء وأقارب.
مديرية كريرت

ــة السابعة  ــا يف تمام الساع وصلته
يشء  كل  أن  ــا  فيه ــدت  ووج ــاًء،  مس
يف  ــه  وجدت ــا  كم ــرك  يتح ال  ــد  جام
ــي  أن ــه  لل ــد  الحم ــان،  عثم ــيخ  الش
ــة إىل هذه  ــاء واصل ــا والكهرب وصلته
ــات رئيسية  ــة لكن هناك خدم املديري
ــود لرجال  ــرت، فال وج ــن مدينة كري ع
ــار عديد من  ــذا انتش ــا، وك األمن فيه
نقاط البالطجة، وكذا انتشار القمامة 
ــي أكدت يل  ــر الت ــن املظاه ــا م وغريه
بأني أدلف عىل بلد اخر خارج سياق 

مدينة عدن.
أهداف خبيثة

وملعرفة املزيد عن الوضع يف كريرت، 
ــي  والت ح)،  (ف.  ــت،  األخ ــا  التقين

تحدث إلينا بالقول:
ــتونا نكون  ــدوان يش ــة والع املرتزق
ــي،  وجيبوت ــال  الصوم يف  ــني  الجئ
ــا أمراض  ــا، أطفالن ــرشدوا عوائلن وي
ــال عالج، ما عاد فيش مكان آمن، وما  ب

عاد فيش تفكري باإلنسان، ألقي نظرة 
ــوارع وأنت بتعرف  عىل الناس يف الش

كم يساوي اإلنسان عندنا.
ــم بروحك من  ــي ان تسل اليوم يكف
ــة ومن  ــارص املسلح ــة والعن البالطج
ــذل  يب ــذي  ال ــي  االمارات ــالل  االحت
ــدن وتمزيق  ــوداً كبرية يف تدمري ع جه
ــن هيهات ان يحقق  وحدة اليمن، ولك
أهدافه الخبيثة، فنحن لهم باملرصاد. 

المحرر 
ــق الصيد  ــى ان ملكاً كان يعش يحك
ــة، وكان له وزير يقرأ الطقس،  يف الغاب
ــك اصطحاب  ــه املل ــوم أراد في جاء ي
ــالمة  ــه يف الرحلة فأكد الوزير س أرست
ــا إن توغل  ــا، وم ــل روعته ــواء ب األج
ــة حتى انقلب  ــب امللكي يف الغاب املوك
ــف،  وعاص ــر  ممط إىل  ــأة  فج ــو  الج
ــب  ــني وغض ــاء يف الط ــقطت النس س
ــودة ملحو كوخاً  ــك، ويف طريق الع املل
ــه  ــوا باب ــان، طرق ــه دخ ــد من يتصاع
فخرج منه حطاب.. فسأله امللك: ملاذا 

لم تخرج اليوم لجمع الحطب.
ــرف أن طقس اليوم  أجاب: كنت أع

يسء فلم أخرج.
ــه:كيف عرفت  ــك بدهش ــأله املل س

ذلك؟ 
ــاب قائًال: من حماري   أجاب الحط
هذا.. انظرإىل أذنيه عندما أصبح فإن 
ــان عرفت أن الطقس  وجدتهما واقفت
ــر وان كانتا نازلتني فالجو  غائم وماط

مناسب لالحتطاب.
نظر امللك إىل وزيره وإىل الحمار..

ــالط  الب ــن  م ــرده  بط األول  ــغ  أبل
ــني  بتعي ــوما  مرس ــدر  وأص ــي..  امللك

الثاني وزيراً للطقس.
ــك الحني صارت (الحمري)  ومنذ ذل

تتوىل املناصب الرفيعة يف الدولة..
ــال عدن اليوم.. األمر  إذاً هذا هو ح
ــرة أخرى إىل  ــا نبحر م ــذي يجعلن ال
ــرتك  ن أم  ــدن،  ع ــي  ه ــن  أي ــؤال:  الس
ــري) التي قد  املحافظة عرضة (للحم
ــا تبقى من أمل  ــف بها ومعها بم تعص

يف قيام هذه املحافظة.

ــأة االحتالل ــؤولني تحت وط ــكو غياب املعنيني واملس ــن يش ــأة االحتاللاملواط ــؤولني تحت وط ــكو غياب املعنيني واملس ــن يش املواط

05طتاشزات

أبناء عدن كثرياً جراء تملص االحتالل اإلماراتي ومرتزقته من املسؤولني يعاني 
ــر الحكومية يف املحافظة عن القيام بالواجب  واملوظفني يف مختلف الدوائ
ــان فيها، لكن ما يجري عىل  ــي من خاللها تخفف من معاناة السك ــام املناطة بهم والت بامله
ــني يف أوقات كثرية  ــاً نتيجة تحول املوظفني الحكومي ــع املعاش عكس ذلك تمام أرض الواق
ــس البالء يف كل ما يحصل  إىل خصم ألبناء عدن، أما االحتالل اإلماراتي ومرتزقته فهم أس
ــذاب األليم واملعاناة  ــكان املحافظة الع ــة املساملة، وعىل أيديهم   يجرعون س ــذه املدين يف ه

الشديدة، وهذا ما ال يخفى عىل أحد ممن قادة أو يقوده خطة لزيارة محافظة عدن.
ــدن، فإىل  ــاء محافظة ع ــي يتكبدها أبن ــاة الت ــل املعان ــض تفاصي ــايل بع ــتطالع الت يف االس

التفاصيل:
عدن/ إدارة المحافظات

يف محافظة عدنيف محافظة عدن::

انتشار السجون 
وازدياد أعداد 
املفقودين أبرز 
مالمح سلطة 

االحتالل اإلماراتي

استمرار انقطاع 
التيار الكهربايئ 

يحول حياة 
الناس إىل جحيم 

ال يطاق

تكدس القمامة 
وطفح املجاري 

يشوهان جمال 
املدينة وينذران 

بكارثة بيئية وصحية
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ــفى  ــل يف مستش ــد العم ــي يتفق ــل العرجل الوكي
الشهيد الدرة و26 سبتمرب بصنعاء

صنعاء / سبأ
ــي الدكتور نارص  ــب العالج ــة لقطاع الط ــل وزارة الصح ــد وكي  تفق
ــهيد الدرة و26 سبتمرب  ــري العمل يف مستشفيي الش العرجيل أمس، س
بمحافظة صنعاء ومستوى الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنني.
ــهيد  ــفى الش ــري العمل بمستش حيث اطلع الوكيل العرجيل عىل س
ــفى  ــتمع من مدير املستش محمد الدرة بجحانة بمديرية خوالن، واس
ــا  ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم ــاح ع ــاويل إىل إيض ــه الق ــور عبدالل الدكت

املستشفى للمواطنني والصعوبات التي تواجهه.
ــي رافقه فيها مدير عام  ــا وكيل وزارة الصحة خالل الزيارة الت ودع
املنشئات الخاصة عبدالله بن دحان شديق، املنظمات الدولية ورجال 

األعمال إىل دعم املستشفى الذي يتوسط عدد من املناطق.
ــفى لضمان  ــتبذل قصارى جهدها لدعم املستش وأكد أن الوزارة س

استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنني بالشكل املطلوب.
كما اطلع وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العالجي عىل سري العمل 

بأقسام وإدارات هيئة مستشفى 26 سبتمرب بمتنة مديرية بني مطر.
واستمع من إدارة وكوادر املستشفى إىل رشح عن الصعوبات تواجه 
ــري العمل.. وأكد الدكتور العرجيل استعداد الوزارة دعم املستشفى  س

وفقا لإلمكانيات املتاحة بما يضمن استمرار تقديم خدماته الطبية.

توزيع1000 سلة غذائية للنازحني بالحديدة
الثورة / يحيى كرد 

ــة  ــة االجتماعي التنموي ــدة  الحدي ــات  بن ــسة  ــس مؤس أم ــنت  دش
بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية بمحافظة الحديدة وبدعم  من منظمة 
ــان جلسات توعوية ومرسح  ــلة غذائية , وعمل ثم ــع  1020 س زوا توزي
ــب  توزيع90 ألف   ــة إىل جان ــني , واملجتمعات املستضيف ــى للنازح دم
ــاوص,  ضمن مرشوع  ــة القن ــرى ومناطق مديري ــاء يوميا لق ــرت من امل ل
ــوء  ــتجابة الطارئة لتوفري املياه والغذاء لألرس التي تعاني من س االس

التغذية باليمن بمديرية القناوص .
وأكدت  ضابط مرشوع االستجابة الطارئة بمؤسسة بنات الحديدة 
ــتهداف 1020 أرسة نازحة  ــب اس ــه إىل جان ــوي ,عىل ان ــه الصل د. بثين
ــخصاً بجلسات توعوية  ــم استهداف1650ش ــالت غذائية  ت بتوزيع س
ــة بالكولريا  ــة بمسببات اإلصاب ــة واملستضيف ــات النازح من املجتمع
ــم تخصيص  وايتات لنقل  املياه  وضخها يف 13  ــة تجنبها , كما ت وكيفي
نقطة توزيع  مياه يوميا والتي ستستمر عىل مدى شهرين وتستهدف 
ــة  ــات املستضيف ــن املجتمع م ــرداً  ف ــة آالف و790  ــات   خمس الوايت

والنازحة.
ــسة يف  ــرشوع وبفريق املؤس ــني لهذا امل ــوي بالداعم ــادت الصل وأش
ــدف للتخفيف من معاناة األرس  ــاز هذا املرشوع اإلنساني الذي يه انج

الفقرية واملحتاجة والتي تعاني من سوء التغذية.

ضبط تمور وبطاطس فاسدة بذمار

ــس كمية من  ــة ذمار أم ــارة بمحافظ ــب الصناعة والتج ــط مكت ضب
التمور والبطاطس منتهية الصالحية وغري صالحة لالستخدام نتيجة 

سوء التخزين.
وأوضح مدير مكتب الصناعة باملحافظة ناجي العزي لـ (سبأ) انه 
ــي الصالحية عىل منت  ــد واملنته ــم ضبط 350 كرتونا من التمر الفاس ت
ــاحنة، باإلضافة إىل ضبط 130 كرتونا بطاطس مخصصة لألطفال  ش

منتهية الصالحية تم ضبطها عىل منت شاحنة أخرى.
ــب الصناعة  ــاون مع مكت ــني للتع ــة واملواطن ــزة األمني ــا األجه ودع
ــدة أو مهربة أو منتهية الصالحية ملا  واإلبالغ عن أي مواد غذائية فاس

لها من أرضار عىل صحة اإلنسان والبيئة.
ــار العزي إىل أن الكميات التي تم ضبطها بالتعاون مع الرشطة  وأش
ــراءات القانونية  ــاذ اإلج ــا واتخ ــا وتحريزه ــم مصادرته ــة ت العسكري

تمهيدا إلتالفها.

توزيع كسوة العيد للنازحني بأمانة العاصمة
صنعاء - سبأ

ــن أمني عام املجلس املحيل بأمانة العاصمة أمني محمد جمعان  دش
ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صالح 

أمس، مرشوع كسوة العيد ألطفال األرس املحتاجة والنازحة.
ــباب املستقل بالتعاون  ــرشوع الذي تنفذه حكومة الش يستهدف امل
ــن ثالثة آالف طفل من األرس  ــك الطعام ومرشوع كالبنيان أكرث م مع بن

املحتاجة والفقرية والنازحة بمديريات أمانة العاصمة العرش.
ــة أهمية تعزيز  ــيل باألمان ــني عام املجلس املح ــني أكد أم ويف التدش
ــراد املجتمع بما  ــي بني أف ــج االجتماع ــة أوارص النسي ــل وتقوي التكاف
ــيدا بجهود رئيسة  ــم يف التغلب عىل التحديات والصعوبات.. مش يسه
ــباب يف دعم ورعاية األعمال اإلنسانية والخريية  وأعضاء حكومة الش

يف األمانة .
ــات املجتمع املدني عىل  ــان املنظمات اإلنسانية ومنظم وحث جمع
ــة للتخفيف من  ــي بأمانة العاصم ــل اإلنساني واإلغاث مضاعفة العم

معاناة املواطنني جراء استمرار العدوان والحصار.
ــة والعمل باألمانة  ــؤون االجتماعي ــني مدير مكتب الش حرض التدش
ــد األنيس  ــك الطعام محم ــاء بن ــس مجلس أمن ــش ورئي ــب الفات مجي

ورئيسة حكومة شباب اليمن املستقل هناء الفقيه.

يوم مفتوح لنزالء دار التوجيه االجتماعي لأليتام
الثورة/ حسن حمود

ــسة السجني  ــم دار التوجيه االجتماعي بنني بالتعاون مع مؤس نظ
الوطنية ومؤسسة أجيالنا للتنمية أمس تحت شعار "الفنان اإلنسان 
مع أطفال الدار" فعالية اليوم املفتوح للموسم الثاني 2017 لكوكبة من 

نجوم الدراما والفنانني اليمنية.
ــوم الدراما والفن  ــا كوكبة من نج ــة التي حرضه ــاح الفعالي ويف افتت
ــطرنج،  ــدأت الفعالية بربنامج ريايض أللعاب كرة طاولة والقدم والش ب
ــت عروض  ــاركني وكذلك قدم ــدار واملش ــال ال ــم ألطف ــس والجي والتن

مرسحية للفرق املرسحية وأغان.
ــؤون االجتماعية يف أمانة العاصمة حمود  ــار رئيس لجنة الش وأش
ــب يف كلمة له إىل أهمية الدور املجتمعي ورجال املال واألعمال يف  النقي
مساندة األطفال األحداث يف الدار وإعادتهم إىل املجتمع ليكونوا أفراد 

صالحني وقادرين عىل اإلنتاج والعمل. 
ــم الثاني من  ــنويا وهذا املوس ــاط يقام س الجدير ذكره أن هذا النش

ضمن فعاليات الدار يف إطار شهر رمضان الكريم.
ــسة الرحمة وعدد من  ــذه الفعالية 30 يتيماً من مؤس ــارك يف ه ويش

رجال األعمال واملبادرات الشبابية.


