الفلكي الجوبي يكشف عن أول أيام شهر رمضان
األمناء  /خاص :

www.alomanaa.net
الأحد  ٢١ -ابريل  - ٢٠١٩املوافق � ١٥شعبان  14٤٠هـ

قال الفليك اليمني أحمد الجويب  :إن شــهر رمضان  1440هـ سيبدأ يوم االثنني املوافق
 6مايو القادم.
وأوضح الجويب  :إن يوم األحد  5مايو هو اليوم الـ 30و األخري من شهر شعبان 1440هـ.
يوما .
منوها إىل أن مدة شهر رمضان لهذا العام ستكون ً 29

جبهات الجنوب الحدودية في خطر
هناك من اليزال -مع األسف -يسوق
للكــذب واألوهام بد ًال من اســتنفار
الرجال وشحذ الهمم وتوضيح الخطر
الحقيقــي الــذي يحيــط بالجبهات
الحدوديــة للجنوب ســواء ذي ناعم
البيضــاء يافــع أو جبهــات الضالع
(العــود ،مريــس ،حمــك) وتجاهل
تواصل خطر الخيانات واملؤامرات التي
تحاول االنتقام مــن الضالع ورجالها
ومعاقبتهم عىل اســتعادة سيطرتهم
الجنوبية عىل اللواء  30مدرع وتسليمه
للقائد الجنويب العولقي الذي تتضارب
األنباء حول مصريه حتى الساعة.
ولألسف أن يكون هناك من الزمالء
اإلعالميــن من يحاول إنــكار خطر
الواقع القائــم  ,أو التقليل من أهمية
التحشــيد الحويث املتواصل والتقدم

جويــة بعــد يومني عىل
يف بعض جبهات الضالع
سيطرتهم عليه وإسقاطهم
ويدعي أن قوات املقاومة
لجبل العود االســراتيجي
الجنوبيــة املشــركة
والسلسلة الجبلية املحيطة
باملحافظــة ماتــزال
يف قعطبة وبثهم مشاهد
تتوغل يف مناطق تابعة
مصورة ملراســلهم الحريب
ملحافظــة إب اليمنيــة
وهــو يتجــول بكامريته
خالفا للحقيقة املرة التي
ويصعــد إىل أعــى قمة
توثقهــا وســائل إعالم
الجبل بالتزامن مع مزاعم
مليشــيات الحويث التي
ماجد الداعري
إعالمية حوثية أيضا بتقدم
زعمت اســتهدافها أمس
مليشياتهم كذلك يف جبهة
معسكر حكولة بالضالع
بصاروخ بدر fالباليســتي االنشطاري ذي ناعــم البيضــاء ووصولهم إىل
الذي وقع يف مدينة مأهولة بالسكان مفــرق منطقة الحد يافــع البيضاء
وســيطرتهم عىل جبــل الحلموس
ولطف الله بهم
االسرتاتيجي القريب من معسكر العر
إضافــة إىل زعمهــا اليوم قصف  ،األهم واألكرب للقوات الجنوبية يف
طريان التحالف معســكر 30بغارات قلب يافع.

خطر الوافدين األفارقة يتمدد!
انتــرت هذه الظاهــرة بعدن يف
اآلونة األخرية بشكل مخيف ...وهي
األفارقــة الذين بدأوا اليوم ينترشون
يف معظم مديريــات العاصمة عدن
بشــكل كبري وخطــر وأصبح الكل
يخاف من هذا الرعب والخطر املحيط
بنا .
ولعل من األهمية بإمكان أن نشري
إىل مخاطــر تدفق األفارقــة بهذه
الصورة املثــرة واملخيفة وهو األمر
الذي ينبغي عىل الجميــع التنبه له
خصوصا قيــادة الســلطة املحلية
واملجلس االنتقايل واملقاومة واألمن
والحزام األمني .
إن خطــر الوافديــن األفارقة ليس
متوقفـ ًـــا فقط عىل جانب الحرب
والتحاقهــم مبليشــيات الحــويث
الســتخدامهم يف قتــال الجنوبيني
وإن كان هذا بحــد ذاته خطر رئيس
 ،املخاطــر كثرية خطــر صحي وما
ينقلوه من أمراض  ،خطر اقتصادي
وما ميثله يف شــغل األيادي العاملة
 ،خطر اجتامعــي والقضايا الناجمة
 ،خطر ســيايس  ،خطــر حضاري
 ،أخطــار عىل كثري مــن األصعدة ،
األمر خطب وبعده ما بعده ليس أم ًرا
طبيع ًيا .
ملــاذا كل هــذا الصمم  ،ملــاذا هذا
الســكوت من قبل الجهات املعنية ،
يا قيــادات الظاهرة تجــاوزت األمر
الطبيعــي  ،الظاهــرة مخيفة هذه
السيول البرشية الوافدة من أفريقيا
إلينا من بعدها ويف ظل وضع حرب .

المقال االخير

المشاريع الصغيرة
والمشاريع الكبيرة
د  .عيدروس النقيب
َك ُث تداول تعبري "املشــاريع الصغرية" يف الوســط السيايس
اليمني ،ويســتخدمه الكثري من السياسيني واإلعالميني اليمنيني
ليتهموا بــه كل من ال يــروق لهم توجهه الســيايس أو خطابه
اإلعالمي ،وغالبا ما يســتخدم هذا التعبــر كـ"فزاعة" لتخوين
وترهيب أصحاب القضايا الجادة.
ما تجدر اإلشــارة إليه أن هذا التعبري قد شاع يف اللغة السياسية
اليمنية منذ نحو عقد من الزمان ،عندما كان يجري اإلعداد لـ"أكرب
ري" يف اليمــن وهو مرشوع التوريث وبعده مرشوع
مرشوع صغ ٍ
ٍ
"اقتالع العداد" الذيــن أثارا ما أثارا من الجــدل والنزاع واالقتتال
واالنقالب ثم الحرب الراهنة.
كل هذا مل مينع أصحاب "املشــاريع الصغرية" الفعلية أن يرفعوا
هذه الفزاعة كهراوة يف وجه كل صاحب حق يرص عىل التمســك
بحقه.
مــا زال الكثريون يتذكرون الخطابات املتكررة للرئيس الســابق
عيل عبد الله صالح عندما اختطف هذا التعبري ،وراح يتهم نشطاء
الثورة الجنوبية الســلمية بأنهم من "أصحاب املشاريع الصغرية"
والحق ًا اســتخدم نفس الهراوة يف وجه شباب الثورة السلمية يف
العام ٢٠١١م ويتذكر الجميع كيف أعلن الثالث األيام التالية لجمعة
الكرامة ( ١٨مارس ٢٠١١م) كأيام حداد عىل شــهداء "املشاريع
الصغــرة" ،ليتضح الحق ًا أن مرشوعه كان فع ًال "مرشوع ًا كبري ًا"
فأكرث من  ٦٣مليار دوالر (وهو ما ُك ِش َــف عنه فقط) ال ميكن أن
ُتعَ َّد مرشوع ًا صغري ًا.
هل يرعوي الذين مــا يزالون يراهنون عىل مخادعة الشــعوب
بالعبارات الزئبقية متظاهريــن بالحرص عىل الوطن ومتوهمني
أن الشــعب ما يزال يعيش عىل مفاهيم وأوهام ما قبل زمن الثورة
الرقميــة وما قبل ٢٠١٥م؟ هل يرعوون ويأخذون عرب ًة من األمس
القريب؟ وهل يعودون إىل الحق ليبحثوا املشــاكل والظواهر من
جذورها وأســبابها؟ أم إنهم سيظلون متمرتســن وراء خنادق
"الهنجمــة" و"العنرتيــات" التي مل متنع عــرات الصبية من
السيطرة عىل دولة كاملة مســاحتها بحجم "الجمهورية العربية
اليمنية".

من ذاكرة اجلنوب

األستاذ القدير سمري عفارة والدراسة يف رياض
األطفال بعدن أيام زمان .

