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غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء/ خاص:
أحمد  سعيد  الركن  العميد  شهد 
الهيئة  رئيــس  املحمدي،  ســعيد 
للمجلس  املحلية  للقيادة  التنفيذية 
مبحافظة  الجنــويب  االنتقــايل 
حرضموت، صباح أمس الســبت، 
الذي  املهيب،  العســكري  العرض 
نظمته قوات لواء بارشيد باملنطقة 
بحرضموت،  الثانية  العســكرية 
مبناسبة احتفاالت شعبنا بالذكرى 
الرابعة والخمســن لالســتقالل 

الوطني املجيد.
عبدالدائم  الركن  العميد  ورحب 
الشعيبي، قائد لواء بارشيد، بزيارة 
ملعسكر  حرضموت  انتقايل  قيادة 
العرض  اللواء وترشيفهم بحضور 
العسكري. مؤكدا يف كلمة له أثناء 

واستعداده  اللواء  جاهزية  العرض 
الدائم للدفاع عــن البوابة الغربية 
أي  من  وتأمينهــا  لحرضمــوت، 
محاوالت لالخــراق من أي جهة 
كانت.. مشريا إىل أن اللواء جزء ال 
يتجزأ من قوات املنطقة العسكرية 
الثانيــة، وتحت قيــادة التحالف 

العريب.
وعرب قائــد اللواء عــن فخره 
األفراد  ميلكــه  مبــا  واعتــزازه 
عالية  قتالية  مهارات  والجنود من 
ودقة كبــرية يف اقتناص وإصابة 
التي  اإلنجــازات  معددا  األهداف. 
اإلرهابين  دحر  يف  اللواء  حققها 
والتصدي للمربصن بحرضموت. 
التدريــب  أن مشــاريع  مؤكــدا 
أجل  مــن  ســتتواصل  والتأهيل 
الجاهزية  درجات  ألعىل  الوصول 

القتاليــة لردع كل من تســول له 
نفسه استهداف حرضموت وأرض 

الجنوب عامة.
يف  املحمدي  العميــد  وعــرّب 
العرض  يف  ألقاهــا  التي  كلمته، 
العســكري، عن ســعادته بزيارة 
مواقع اللواء ومشــاركته ضباطه 
بذكــرى  احتفاالتهــم  وأفــراده 
إليهم  ناقــال  املجيد،  االســتقالل 
عيدروس  القائد  الرئيــس  تحيات 
قاســم الزبيدي، رئيــس املجلس 

إعجابه  مبديا  الجنويب،  االنتقايل 
مبــا أظهرته قــوات اللــواء من 
عىل  وقدرة  عالية  قتالية  جاهزية 
التصدي لكل من يفكر يف زعزعة 

أمن واستقرار حرضموت.
قام  العســكري  العرض  وبعد 
ونائبه  املحمــدي  الركن  العميــد 
ومرافقوه  الهميمــي  صالح  عيل 
الوطنية  الجمعيــة  أعضــاء  من 
والهيئة التنفيذية، يرافقهم العميد 
الشــعيبي، بتفقد عدد من املواقع 

للواء،  التابعة  العسكرية  والنقاط 
مديرية  امتــداد  عىل  واملنتــرشة 
حجر. مشــيدا باالستعداد والروح 
بها  يتمتع  التــي  العالية  القتالية 

أفراد وضباط اللواء.
العميد  العسكري:  العرض  شهد 
سامل ســعيد بادحيدوح املرشدي، 
الطفي،  صالح  إســكندر  والعقيد 
والعقيد  الوطنية،  الجمعية  عضوا 
محمد ســامل البوحر، قائد النخبة 

الشبوانية.

عدن / األمناء / خاص :
عاودت األجهزة األمنية وضع صبيات خرســانية 
حول مبنى البنك املركزي اليمني عرص أمس الســبت 

يف العاصمة عدن.
البنك لحاميته  وانترشت قوات وآليات حول مبنى 
تحســبا ألي اعتداءات، يف الوقت الــذي يدعو فيه 

نشطاء للتظاهر أمام البنك تنديدا بانهيار العملة.
ووضعت صبيات خرسانية أمام املبنى بعد أشهر 

من إبعادها من املكان نفسه.
وُيعتقد أن األجهــزة األمنية وضعت تلك الصبيات 
لحاميته من تعديات عرب عنارص قد تستغل الغضب 

الشعبي بسبب ارتفاع األسعار وتراجع العملة.

األمناء/ خاص :
مرحلة  اإلخوانيــة  الرشعية  تعيــش 
حارصتها  بعدمــا  االختنــاق،  شــديدة 
لسياساتها  املناهضة  الغاضبة  التحركات 
العدائية التي تقوم عــىل تعميق صناعة 

األزمات املعيشية بشكل كبري.
ومنذ فرات ليســت بالقصرية، يشهد 
الجنــوب فعاليــات صاخبة ســواء يف 
مناســبات وطنية جنوبيــة أو يف حراك 
مخصص ضد الرشعيــة، تخرج جميعها 

ضد الحالة املردية التي يعيشها الجنوب.
وجــاءت فعاليات ذكرى االســتقالل 
الوطني يف الجنــوب مبثابة الحراك الذي 
هّز معسكر الرشعية بشكل كامل، بعدما 
وجد هذا النظام نفسه محارًصا بفعاليات 

مناهضة لنفوذه.
أهمية مثل هــذه الفعاليات تعود إىل 

أنها ترضب الهالة اإلعالمية التي تصنعها 
الرشعية حــول نفســها، والتي تتضمن 
الرويج بأنها تسيطر عىل مجريات األمور 
عىل األرض بشــكل كبري، لكن رسعان ما 
ُيفتضح األمر ويتضح حجم النفور الكبري 

من مامرسات الرشعية.
الغضب من الرشعيــة ليس فقط يف 
الجنوب، لكن املناطق الخاضعة لسيطرتها 
يف الشــامل تشــهد نفوًرا حاًدا من هذا 
التيار الذي ال ينشغل إال بتحقيق مصالحه 
وخدمة أجندته، فيام يرك الســكان تحت 

وطأة معاناة صاخبة.
حــدث ذلك يف محافظــة تعز، حيث 
أغلقت غالبيــة املحال التجارية يف مدينة 
تعز، يوم أمس الســبت، أبوابها احتجاًجا 
عىل انهيار القيمة الرشائية للعملة املحلية.

جاء ذلك يف وقٍت تشهد فيه املحافظة 
الرشعية  مليشــيا  لســيطرة  الخاضعة 

اإلخوانية، انهياًرا تاًما لألوضاع املعيشية، 
مع تدين ســعر العملة املحلية، وتصاعد 
اإلتاوات اإلخوانية عىل الشاحنات املحملة 

باألغذية.
الغضب من مامرســات  تصاعد حدة 
الرشعية ينعكــس بدوره عىل جرائم قمع 
يتوســع هذا الفصيــل يف ارتكابها ضد 
الســكان، يف محاولة لرهيبهــم، إال أّن 
بلوغ األزمات اإلنسانية أقىص حد ممكن 

دفع السكان للتحرك ضد الرشعية.
النحو  هذا  الغضب عــىل  تفاقم حدة 
الضغوط  من  بالكثــري  الرشعية  يحارص 
للمجتمع  اإليهام  تحاول  فهي  السياسية، 
الدويل بأّنها طرف مجني عليه يدفع مثن 
الحــرب الحوثية، لكّن األمــر رسعان ما 
يتضح أمره فيــام يخص متادي الرشعية 
يف صناعة األعباء من خالل جرائم الفساد 

التي يرتكبها هذا الفصيل.

حلج "األمناء" خاص:
وكتاب  أدبــاء  اتحــاد  نظــم 
الجنــوب فــرع محافظــة لحج 
مبدينة  الكائن  مقره  يف  الخميس، 
الحوطــة، فعالية ثقافيــة وأدبية 
مبناســبة الذكرى الثانية لتأسيس 
الفــرع واملتزامنة مــع احتفاالت 
شــعبنا الجنويب بالذكرى الـ)54( 

لالستقالل الوطني املجيد.
وافتتحــت الفعاليــة بكلمــة 
ترحيبية ألقاها األستاذ عادل يحيى 
رحب  الذي  الفــرع  رئيس  إبراهيم 
بالحارضين والــذي أكد فيها عىل 
الفعاليات  بإقامــة  الفرع  اهتامم 
األدبيــة وأن برنامــج الفــرع ما 
الفعاليات  مــن  بالعديد  يزخر  زال 

النوعية.
واشــتملت أعامل الفعالية عىل 
فقرتن كانت الفقــرة األوىل هي 
بدر  د.  استهلها  والتي  الشعر  فقرة 
العرايب أمن عام االتحاد بقصيدته 
"الغضــب القادم مــن ردفان" ثم 
الشاعر شــوقي عوض الذي ألقى 
قصيدتن غنائيتن مبناسبة ذكرى 
صالح  عيل  الشــاعر  تاله  نوفمرب 
بقصيدة  صــربي"  "أبــو  محمد 
الجنوب يفخر،  عنوانها بكم شعب 
وقد اختتم فقرة الشــعر الشــاعر 
املاتــري مبجموعة من  أبو جميل 
الزوامل الحامسية وقصيدة بعنوان 

لحج البسالة والفداء.
الثانية مخصصة  وكانت الفقرة 
للنقد األديب وقد تضمنت محارضة 

بعنــوان" حركة النقــد األديب يف 
عدن يف النصــف األول من القرن 
العرشين" للدكتــور محمد ردمان 
بكلية  والنقد  األدب  أســتاذ  سعيد 
كانت  والتي  الباحــة  الربية طور 
للفعالية  األســاس  املحور  مبثابة 
قدم من خاللها رشحًا واستعراضًا 
قّيــاًم لحركة النقــد األديب الرائد 
يف تلــك الفرة الزمنيــة املتقدمة 
وأسبقية نقاد عدن يف طرق أبواب 
الحداثة قبل غريهم عىل مســتوى 

الوطن العريب الكبري.
ونالــت املحارضة استحســان 
الحارضيــن وتفاعلهــم اإليجايب 
حيــث تــم إثراءهــا بالعديد من 
الباحثن  املداخالت ملجموعــة من 
واملهتمن بالشأن األديب فقد تحدث 
أهمية  عن  صالح  محمد  األســتاذ 
الثقايف  املــوروث  لحفظ  التوثيق 
واألديب، كام أشارت أ.إبتهال جعبل 
الطمس  خطورة  إىل  مداخلتها  يف 
الثقايف الــذي تعرضت له الثقافة 

الجنوبية.
بدوره أشــاد األســتاذ عبدالله 
وأكد  املحارضة  مبوضوع  الرشيف 

أهمية التجديد الفكري والثقايف.
فيام قال د. بدر العرايب مداخلة 
أخرى عن أســبقية عــدن ثقافيًا 
وعن الرقي الفكري املتقدم يف تلك 

الفرة الزمنية.
حسن  األســتاذان  أشــاد  كام 
اليافعي وكــامل منيعم مبوضوع 

املحارضة ونوعية الطرح.

تحت راية علم الجنوب و�صور الرئي�س الزبيدي..

عر�ض ع�سكري لقوات عر�ض ع�سكري لقوات 
بار�سيد يف ح�سرموتبار�سيد يف ح�سرموت

انت�سار اأمني كثيف واإعادة و�سع حواجز خر�سانية حول البنك املركزيانت�سار اأمني كثيف واإعادة و�سع حواجز خر�سانية حول البنك املركزي

نفري الغ�سب يهز الأر�ض حتت مفا�سل ال�سرعيةنفري الغ�سب يهز الأر�ض حتت مفا�سل ال�سرعية

فعالية ثقافية لحتاد اأدباء اجلنوب بلحج مبنا�سبة فعالية ثقافية لحتاد اأدباء اجلنوب بلحج مبنا�سبة 
الذكرى الثانية لتاأ�سي�سه وذكرى نوفمرب املجيدةالذكرى الثانية لتاأ�سي�سه وذكرى نوفمرب املجيدة


