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االنتقايل يد�شن فعاليات مهرجان البلدة ال�سياحي 2019
األمناء/خاص:

األمناء/خاص:

أحيــت جمعية القعيطي الخريية االجتامعية عدن الذكرى الخامســة
الستشــهاد نبيل الجنوب الفارس الشجاع الشاعر نبيل حسني الخالدي،
الذي استشهد عىل تراب شبوة األبية قبل خمس سنوات مضت ضد قوات
نظام صنعاء املعتدية عىل قبيلة بني الحارث الشبوانية.
واستهلت األمســية بالرتحم عىل روح الشهيد وكل الشهداء األبرار ،ثم
تحدث د .يوســف القعيطي رئيس الجمعية رحب فيها بالحارضين الذين
لبوا دعوة الحضور موضح ًا أهمية االحتفاء بذكرى استشــهاد الخالدي
وكل الشهداء األبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل انتصار قضية شعبنا،
وعلينا أن نخلدهم ونتابع مؤسسات الدولة لالهتامم بأرسهم.
وتحدث ضيف األمسية الدكتور عيل صالح الخالقي  ،الذي قدم ملحات
مضيئة من ســرة حياة الشــهيد نبيل الخالــدي النضالية ومناذج من
أشعاره الوطنية ،موضح ًا أن موهبته الشعرية قد برزت بقوة منذ دراسته
الثانوية ثم منت وتطورت بالتحاقه يف كلية الرتبية يافع التي تخرج منها
عام 2009م ،وارتبط بالثورة الســلمية الجنوبية منذ بداياتها األوىل عام
2007م ،وسخر شعره ونرثه وفكره وحياته من أجل الحرية واالستقالل
لوطنه الجنويب ،وترأس اتحاد شــباب الجنوب مديرية يافع – لبعوس،
وكان مناضال جســورا ومقداما يف أشــعاره ومواقفه ،حيث كان يف
الع ّر عام 2011م  ،ويف ردفان،
مقدمــة الصفوف يف معركة تحرير جبل ُ
ثأر لضحايا مجزرة ســناح يف الضالع ،يف معركة القطاع العسكري يف
 30ديســمرب 2013م وأصيب إصابة بالغة يف فخذه مع رفيق دربه أحمد
يحيى الكبدي الذي استشــهد هو اآلخر يف مواجهــة الغزاة يف معارك
جعولة بعدن عام 2015م .
الخالقي إىل أن روح الشجاعة واإلقدام التي متتع بها
وأشــار الدكتور
ّ
الشــهيد قد غلبت نزعته النضالية امليدانية ،فكان مندفعا ويف صدارة كل
العمليات البطولية التي خاضها ضد قوات االحتالل.
وأوضح د.الخالقي أن الشهيد كان متعدد االهتاممات الشعرية واألدبية
والثقافيــة ونرش يف حياته باكورة أعامله الذي أســاه (الحرية) وهو
عمل نرثي اتبع يف تأليفه ما ُيعرف بأسلوب (الديالوج) وهو الحوار بني
شخصيتني أو أكرث ملناقشة موضوع محدد تختلف فيه اآلراء والهدف منه
الوصول إىل الرأي الصحيح ..أما الشخصيات التي وقع اختياره عليها فهي
صفات ومفاهيم لقيم متناقضة ,يرتبعها مفهوم (الحرية) يف مواجهة
نقيضها (العبودية) ومع كل منهام تقف املفاهيم املساندة والقريبة من
كل طرف ..وغنى عن البيان أن الكاتب ينافح هنا عن الحرية ,ويقف ضد
العبودية واالســتبداد ,واختياره ملوضوع الحرية كان عن وعي ودراية,
ً
ومتناغم مع توق شعبنا إىل حريته وكرامته واستقالله.

اليوم ..بدء الت�سجيل يف جميع كليات عدن

برعايــة الرئيــس القائــد عيدروس
قاســم الزُبيدي ،رئيس املجلس االنتقايل
الجنويب ،دشــنت القيادتــان املحليتان
للمجلس االنتقــايل الجنويب مبحافظة
حرضمــوت ،ومديرية املــكال ،فعاليات
مهرجان البلدة الســياحي  ،2019صباح
أمس الســبت ،تحت شــعار (شواطئنا
أجمل) مبدينة املكال.
وشــهد حفل التدشــن ،الذي حرضه
عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل
الجنويب ،األستاذ عقيل محمد العطاس،
ورئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقايل
الجنويب مبحافظــة حرضموت الدكتور
محمــد جعفر بن الشــيخ أبوبكر ،وعدد
كبري مــن أعضــاء الجمعيــة الوطنية
والقيادات املحليــة باملحافظة واملديريات
وحضور شعبي كبري ،فقرات تراثية متميز
تحيك التاريخ البحري القديم لحرضموت
ومناطق الساحل ،أدخلت الفرحة والبهجة
عىل كل الحارضين.
ويف ترصيــح مقتضــب مبناســبة
التدشني ،أكد األســتاذ عقيل العطاس":
أن موســم البلدة هو متنفس ســياحي

لالســتمتاع باألجواء الرائعة فيه ،حيث
تكون ميــاه البحر باردة ومنعشــة وذو
فائدة صحية".
من جانبه أوضح الدكتور محمد جعفر
بن الشــيخ أبوبكر قائ ًال ":نشعر بفرحة
غامرة عندما نرى الناس مبتهجني فرحني
ينزلون إىل الشواطئ لالغتسال والسباحة
يف ميــاه البحر البــاردة ،ليخفف عنهم

حرارة الجو ويزيدهم نشــاط ًا ويقضون
أوقاتا ممتعة".
يذكــر :إن مهرجان البلدة الســياحي
الذي يرعاه هذا العــام املجلس االنتقايل
الجنويب ،قد شهد إقبا ًال كبري ًا من الكثري
مــن األرس والعائالت ،وحظيــت فعالية
التدشني بحضور الفت وكبري من وسائل
إعالم عربية ودولية ومحلية.

�شرطة النجدة تنفذ حملة �ضد الدراجات النارية والبا�صات املخالفة يف زجنبار
زجنبار/األمناء /نبيل ماطر:

نفذت صباح أمس السبت رشطة النجدة
بقيادة العقيد صربي عيل حملة واســعة
وســط ســوق مدينة زنجبار ألصحاب
الدراجات النارية والباصات املخالفة والتي
كانت تعيق حركة الســر وسط الشارع
العام وكانت تتسبب بازدحام خانق للامرة
من املواطنني .
وعــى إثر مناشــدات املواطنني جراء
الفوىض التي تشــهدها زنجبار عاصمة
املحافظــة بادرت رشطــة النجدة وألقت
القبــض عــى مجموعة مــن أصحاب
الدراجات النارية وبارشت بفض االزدحام
الخانق وســط ســوق املدينــة بحضور
وإرشاف مبــارش من قبــل قائد رشطة
النجــدة العقيد صربي عــي الذي كان
ً
حارضا بنفســه للقضاء عــى االزدحام
الخانق وسط سوق املدينة.
وقوبلت الحملــة بارتياح كبري جد ًا من
قبل املواطنني الذين شــكروا إفراد رشطة
النجــدة وقائدهم العقيــد /صربي عيل
مطالبني تكثيف الحمــات والرضب بيد
من حديد لكل من تســول له نفسه العبث
بشــوارع املدينة وبينو بأنه يجب العمل
والتنسيق بني األمن ومكتب األشغال يف

املدينة الذي يعد عاجزًا عن القيام بواجبه
كــون كل الفوىض التي تعرتي الســوق
ســببها اإلهامل من قبل مكتب األشغال
العامة والطرق .
وأكد بعض من شــباب مديرية زنجبار
أنهم عــى أتــم االســتعداد يف تنظيم
ســوق املدينة وفــق خطة مدروســة
النتشــال الفوىض العارمة من خالل رفع
البســطات الخارجة عن اإلطار املحدد لها
ونقل الباصات الخاصة مبنطقة شــقرة

واملســيمري وأصحاب التــكايس وترتيب
أصحاب الدراجــات الناريــة وأصحاب
العربــات وتحديــد وقت معــن لدخول
السيارات الكبرية إلنزال البضائع ألصحاب
املحالت التجارية ونقل ســوق اللحم إىل
مكان محدد وترتيب أصحاب الثلج وتحديد
وقت إلنزال كميات الثلج بحيث ال تتسبب
بازدحام وسط سوق املدينة وتظهر املدينة
يف أبها حلة بتكاتف كل الرشفاء من أبناء
مدينة زنجبار .

م�ؤ�س�سة (ق�شا�ش) تتربع بـ ١٠٠طن ا�سفلت لإ�صالح طريق (عدن � -أبني)
عدن  /خاص :

األمناء  /خاص:

يبدأ التسجل اليوم األحد يف جميع كليات جامعة عدن للكليات التي مل
تشملها السنة التحضريية وهي :
 .1كليات :الرتبية (عدن-صرب-ردفان -طور الباحة -الضالع  -يافع).
 .2كلية الحقوق.
 .3كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
 .4كلية اآلداب.
.5كلية العلوم.
 .6الحاسوب وتقنية املعلومات
 .7النفط واملعادن.
وســيكون هناك مركز يف كلية اللغات وكلية الطب للتسجيل يف كل
الكليات ،ويستمر التسجيل يف هذه الكليات حتى تاريخ . 8/8

أعلن الشــيخ القبــي البــارز فهيم
أحمد قشــاش والشــخصية االجتامعية
واالعتباريــة املعروفــة يف محافظتي
عــدن وأبني عــن تربع مؤسســة أحمد
قشــاش التجارية والخرييــة مبائة طن
من االســفلت" الدامر " لرتقيع وإصالح
أعطاب الحفريات " االســفلتية " القاتلة
ألرواح الناس يف الخط االســفلتي عدن
 أبــن  -العرقوب  -لــودر الناتجة عنالســيول واألمطار وقذائف الحرب وقدم
سفلتة هذا الطريق الحيوي املهم.
وطالب الشــيخ القبيل فهيم قشاش
قياديت السلطتني املحليتني يف محافظتي
عدن وأبني ممثلة باألخوين أحمد ساملني

محافــظ محافظة عدن واللــواء أبوبكر
حســن محافظ محافظة أبني بتكليف
فريــق هنديس مــن مكتبي األشــغال
العامــة والطــرق باملحافظتــن لتنفيذ
أعامل السفلتة للحفريات بالطريق والتي
حصدت أرواح املئات من املســافرين يف
الحوادث املرورية يف هذا الخط.
وأوضح قشــاش أن هذا العمل خالص
لوجه الله تعاىل  ،وأنــه مقدم من والده
الشيخ الفاضل أحمد عيل قشاش حفظه
الله وأطال عمره  ،وأنه ال يريد منه سوى
ابتغاء مرضاة الله واألجر والثواب منه عز
وجل  ،وللتخفيف من معاناة املســافرين
يف الطريــق وعذاباتهم اليومية واملارين
عرب هــذا الخــط الرئيس مــن مختلف
املحافظات الجنوبيــة والرشقية ومنها
العاصمــة املؤقتة عــدن ؛ ومن عدد من

املحافظات الشــالية ال سيام وأن هناك
كثري من الضحايا للحوادث املرورية التي
ذهبت بسبب تلك الحفريات خالل الفرتات
الزمنية املاضية .
وأكد الشــيخ فهيم قشــاش أنه عىل
اســتعداد لتقديــم املزيد مــن األطنان
االســفلتية " الدامر" يف مراحل الحقة
للمناطــق األخرى مــن املحافظات التي
مير بها هذا الطريــق الرئيس ما دام هذا
العمــل ســينقذ أرواح كثري مــن الناس
وســيخفف معاناتهم من عذابات وعناء
السفر والحوادث املرورية التي تحدث بني
را أن قيامه بهذا العمل
وقت وآخر ؛ مشــ ً
يأيت يف إطار التجسيد الحقيقي لرشاكة
القطــاع الخاص مع الســلطات املحلية
والحكومية يف مجاالت التنمية والبناء ملا
فيه مصلحة الوطن واملواطنني .

