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عدن.. إعجاز يفضح أبواق التضليل
¿  قليلة كلمة »مدهشة وآسرة وفاتنة وآمنة في حق عدن«.. وظالمة كلمة »عدن ملفتة اليوم 
وكفى«.. وقاصرة عن الوصف والبيان واإلنصاف كلمة »لفتت نظري عدن وأبهرتني عدن، 

وأسعدتني عدن، وحلقت بي عدن في سماوات الجمال والروعة والمتعة والبهاء وو.. الخ«.
اليوم أخشى أن أدوّن استطالعي هذا الذي أعده لـ»الميثاق« أو ُقْل انبهاري ومشاهداتي 
بعدن.. أخشى أن أدوّن هذا النزر اليسير بينما تفوتني مشاهد ومنجزات ولمحات وإضاءات جديدة 
ومتوالدة في كل لحظة، تستحق أن أدوّنها هنا، ألنها بالفعل تشهد مع  كل لحظة جديدة ميالد 

منجز أو إشادة أو إضافة أو مصدر جديد من مصادر اإلبداع والنماء والنمو واإلنماء..

نحن ن�صق طريقنا �ىل عدن و�لتي حر�صنا على �أن تكون 

برً� لكي ن�صتمتع بالرحلة �أواًل وندح�ض ُتّرهات وزندقات 

ومز�يد�ت �ملز�يدين و�لكّذ�بني �لذين ي�صورون �لطريق 

و�لطرقات و�الأو�صاع يف بع�ض حمافظات وطننا على 

�أنها حمفوفة بـ»ف�صنك« خطابهم �ملفل�ض، ونحن نقطع 

�لطريق على مهل تذكرت وحتديدً� من منطقة كر�ض 

ومرورً� بامل�صيمري حلج و�صواًل �ىل �حلوطة، فم�صارف 

عدن تذكرت كم هناك، دجالون وكم يرتكبون من �الآثام 

يف حق �لوطن حينما يبثون �صمومهم وعبار�ت �خلوف 

يف �أو�ضاط �لنا�س عندما ي�ضورون �لأو�ضاع على �أنها 

�صبيهة بد�ح�ض و�لغرب�ء، بينما �لو�قع خمتلف جملة 

وتف�صياًل، فاالأعالم �لوطنية ترفرف فوق �أ�صطح معظم 

�ملنازل وكل �ملد�ر�ض و�أعمدة �لكهرباء و�جلبال من 

دمنة خدير و�لر�هدة وحتى �آخر بيت يتبع حمافظة 

حلج باجتاه عدن، و�لنا�ض يف قمة �الن�صر�ح و�ملحبة 

و�لر�صا.. و�الأمن و�الأمان يح�صه �مل�صافرون يف كل هّلة 

ن�صيم وهبة رياح �حلياة �لطبيعية من جهة، ومزد�نة 

ومزدهرة مبنا�صبتي خليجي ع�صرين وعيد �ال�صحى 

من جهة ثانية، هذ� �ىل جانب �أعالم دول جمل�ض �لتعاون 

�خلليجي �ل�صتة و�لعر�ق �لتي �صي�صارك منتخباها يف 

بطولة خليجي20 �لتي �صتنطلق �ليوم باأ�صتاد 22 مايو 

�لدويل بعدن.. وباال�صافة �ىل �لعلم �لوطني و�أعالم �لدول 

�ل�صقيقة �مل�صاركة، يجد �ملرء �أجمل عبار�ت �لرتحيب 

ب�صيوف �ليمن �مل�صاركني يف �لبطولة علماً باأن عددً� 

كبريً� من تلك �الأعالم و�لالفتات قد رفعها مو�طنون من 

حمافظتي حلج وعدن بجهود ذ�تية يف �صورة تعك�ض 

�ال�صطفاف �لوطني الإجنــاح �لبطولة وتقدمي بالدنا 

بال�صورة  �حل�صارية و�لوحدوية و�لوطنية �مل�صرفة.

عدن دهشة الدهشة
مل �أمتالك نف�صي و�أنا �أر�صل طريف �ملنبهر يف �أول �صارع 

مبدينة عدن حيث �صرخت ب�صوت عاٍل مت�صائاًل: فماذ� 

بعد هذ� �لرد �لعملي على �مل�صككني يف قدرة �ليمن على 

��صت�صافة خليجي20؟ و�أي �أمــن و��صتقر�ر وجمال 

�أكرث من هذ� ين�صدون؟ و�أي من�صاآت ريا�صية و�إيو�ئية 

يريدون �أكرث مما قد حتقق يف عدن و�أبني؟

يف �لو�قع مل �أذهــب من فــوري �ىل �لفندق، كما فعل 

�لزمالء �لذين كانو� معي على نف�ض �لرحلة �لربية بل 

طرت كع�صفور �أطلق �صر�حه من قف�صه.. طرت يف عدن 

�صارعاً �صارعاً وحياً حياً ومديرية مديرية، حيث بد�أت 

مبديرية �ملن�صورة و�ل�صيخ عثمان، فالتو�هي، فالربيقة 

وهكذ� �أ�صاهد باأم عيني عدن، نظافتها وزينتها و�أفر�حها 

و�ن�صجامها و�أمنها والفتاتها و�صيوفها و�ن�صيابية 

�حلركة فيها على �لرغم من وجــود �آالف �ل�صيار�ت 

�لقادمة من حمافظات �جلمهورية و�آالف �أخــرى من 

�لتعاون �خلليجي.. �جلميع يكملون  دول جمل�ض 

��صتعد�دهم وفرحتهم باحلدث.. كل �صيء يف عدن مثايل 

بامتياز وطبيعي بكل ما تعنيه �لكلمة، با�صتثناء �صوء 

و�أ�صو�ء و�ألق �ملنجز�ت �لتي حتققت يف �ملحافظة، �صو�ء 

تلك �لتي حتققت �صمن م�صاريع خليجي20 و�ملنجز�ت 

�لكثرية �لتي حتققت كتعبري ونتاج طبيعي خلري وعطاء 

�لوحدة، با�صتثناء ذلك �للمعان �الأخاذ و�حل�صور �الآ�صر 

لبهجة خليجي20، وحالة �حلرية و�ال�صتقر�ر و�لنماء 

�لتي نعمت بها عدن خالل �لع�صرين �ل�صنة �ملا�صية.. ال 

يوجد �أي مظهر من مظاهر �خلوف �أو �لقلق.. ال يوجد 

�أي ملمح من مالمح وتهويالت �الإعالم �ملري�ض.. �صاكنو 

�أبني وحلج و�ل�صيوف �لو�فدون من خارج �ليمن �آمنون 

على �أنف�صهم يف كل مكان ويف كل ز�وية و�صاحل ومتنزه 

وحديقة و�صاحة عامة.

بكل �صفافية وفخر عدن �ليوم تقدم �ليمن للمحيط 

�لعربي و�لدويل ومعها حلج و�أبني بوجهها �حل�صاري 

و�الن�صاين و�لوحدوي �حلقيقي.. حيثما وّليت وجهك 

يف عدن وحلج و�أبني فثمة �أمن و��صتقر�ر وبهجة وعيد 

وفعالية ومبار�ة من مباريات خليجي20، �لتي ج�صدت 

خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �ملدنية مفهوم 

مناف�صات �للعبة يف �لتناف�ض و�لت�صابق على �إجناز 

�مل�صاريع وتقدمي �لفعاليات وت�صليم كل �مل�صاريع 

�ملخ�ص�صة خلليجي20 من مالعب ومن�صاآت �إيو�ئية 

و�أعمال حت�صني وترميم من قبل �جلهات �ملخت�صة.

تأكيدات الضيوف
قبل �أن ��صتطلع �آر�ء عدد من �صيوف عدن، من د�خل 

�ليمن وخارجها لفتني �الخ يو�صف �لعقربي �صائق 

�لتاك�صي �لذي طاف بي مدينة عدن و�لذي يعد و�حدً� 

من �أبنائها، وذلك حينما علَّق قائاًل: �إنك ترمق كل �صيء يف 

�ل�صارع و�حلديقة و�ل�صاحل بده�صة وتعمق كاأنك تبتلع 

كل �صيء بعيونك �أو توؤدي و�جباً دينياً، م�صيفاً: يا �أخي 

�العالم و�الأمر��ض �صوهو� عدن، �صوهو� �ليمن، �صوهو� 

كل �ال�صياء �جلميلة يف بالدنا،، و�هلل ال يوجد مكان يف 

�لعامل كله �أكرث �أمناً و�ن�صجاماً وتو��صعاً وب�صاطة 

ووطنية مثلما هو حا�صل يف عدن �أر�صها ونا�صها.. و�إذ� 

كان هناك �أي �صخ�ض يدخل عدن وهو حامل �ل�صغينة 

�أو يف نف�صه �صر وح�صب جتربته يف�صح ويف�صل، وهذ� ما 

عهدناه ومل�صناه منذ فجر �لوحدة �ملباركة وحتى �ليوم.

�أما �ل�صيوف �لو�فدون من خارج �ليمن، فهذ� في�صل 

�حلمد من مو�طني �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صقيقة 

�لذي قابلته ومعه عائلته يف �مل�صاء على �صاطئ �لربيقة 

يقول: �أنتم كيمنيني رمبا مل تدركو� ما تنعم به بالدكم 

عامة وعدن خا�صة من جمال ونعمة وت�صامح وطيبة 

وكرم وقيمة و�صرعان ما تنخدعون من �العالم �مل�صلل 

�لذي �صار �مرب�طورية �لعوملة �الكرث �صطوة وقدرة 

على تدمري �ل�صعوب و�لقيم و�ملفاهيم..!

 وهذ� ما �أكده �ملغرتب �ليمني حممد �أحمد علو�ن �لذي 

��صتوقفته يف �صيارته �أمام فندق عدن، حيث �أ�صار �ىل �أن 

عدن و�ليمن و�ليمنيني �أجمل و�أف�صل ما يف �الأر�ض وال 

يوجد �أي �صيء يبعث على �خلــوف، فاالأمن �أكرث من 

ممتاز وذلك من �أول حلظة دخل فيها �لوطن ب�صيارته 

من منفذ �لطو�ل و�صواًل �ىل �صاحل �أبني يف حمافظة عدن، 

�أما خليجي 20 -وفق علو�ن- ف�صوف تعيد لليمن ما 

�أفقده �إياها �الإعالم �ملغر�ض موؤكدً� �أنها �صتكون �أجنح 

دورة يف تاريخ �لبطولة.

املنظمات املدنية
ومن �الإ�صافات �جلميلة و�لر�ئعة �لتي توؤكد على 

ت�صافر �جلهود �لر�صمية و�ل�صعبية فيما يخ�ض عدن 

وبطولة خليجي20، فهي تفاعل منظمات �ملجتمع �ملدين 

وحركتها وح�ضورها ون�ضاط ممثليها بني �ملحافظات 

�لثالث �لذين قامو� بالتن�صيق فيما بينهم الإقامة فعاليات 

جماهريية وكرنفالية وثقافية وفنية على هام�ض 

�لبطولة، ويف هذ� �ل�صياق مت حتديد جدول يحدد زمانها 

ومكانها و�جلهة �ملنظمة لها.۹

مواطن:

 مرضى النفوس شوّهوا بالدنا 
ونقلوا صورة مسيئة عنها

سعودي: 

اإلعالم املضلل 
خدع البسطاء

مغرتب:

 خليجي عشرين سيعيد 
لليمن اعتباره

> كتب: عبدالكريم املدي

وكانت �لوفود �الإد�ريــة و�لريا�صية و�لر�صمية للدول �مل�صاركة قد بد�أت 

ت�صل �إىل عدن منذ يوم �خلمي�ض �إ�صافة �إىل و�صول ع�صر�ت �حلافالت �لتي 

تقل م�صجعي وجماهري �لفرق �لريا�صية �ملتناف�صة عن طريق �لرب من �ملنافذ 

�حلدودية لليمن مع �ل�صعودية وعمان.. وقال فخامة �الخ علي عبد�هلل �صالح 

رئي�ض �جلمهورية �نه �صيكون على ر�أ�ض �حل�صور يف �فتتاح مناف�صات �لبطولة 

يف عدن.

ويرى حمللون �ن و�صول �لرئي�ض �إىل عدن م�صاء �أم�ض �الأول �جلمعة بدد 

خماوف �لكثريين ب�صاأن �حتمال عدم �قامة �لبطولة يف موعدها �ملحدد ب�صبب 

عدم �كتمال �ال�صتعد�د�ت �لتنظيمية ��صافة �ىل �الأو�صاع �الأمنية �لتي ظلت 

ت�صخمها بع�ض �الأبو�ق �مل�صبوهة.

و�صهدت حمافظتا عدن و�أبني خالل �الأ�صهر �ملا�صية حركة دوؤوبة الجناز 

خمتلف �مل�صاريع �خلا�صة بالبطولة- �لريا�صية و�الإيو�ئية وغريها.

وتبلغ �مل�صاريع �لريا�صية �لتي مت �جنازها ثمانية مالعب ريا�صية منها 

ملعبان رئي�صيان الحت�صان مباريات �لبطولة هما ملعب 22 مايو بعدن وملعب 

�لوحدة باأبني، باالإ�صافة �ىل �صتة مالعب تدريبية م�صاعدة هي حقات و�صم�صان 

و�ل�صعلة و�لوحدة و�صباب �ملن�صورة و�لن�صر.

و�صتفتتح �لبطولة بحفل ر�صمي يعقبه مبار�ة بني �ملنتخبني �ليمني 

و�ل�صعودي.

وق�صمت �ملنتخبات �مل�صاركة يف خليجي 20 �إىل جمموعتني �صمت �الأوىل 

�ليمن و�ل�صعودية و�لكويت وقطر يف حني ت�صم �ملجموعة �لثانية �صلطنة عمان 

�ملد�فعة عن �للقب و�الإمار�ت و�لبحرين و�لعر�ق.

مالعب جاهزة ..
ومثل توفري �لبنية �لتحتية من مالعب ومن�صاآت ريا�صية وفنادق �أحد �أهم 

و�أكرب �لتحديات �لتي و�جهت �ليمن الحت�صان مناف�صات بطولة كاأ�ض �خلليج 

�لعربي لكرة �لقدم يف ن�صختها �لـ 20 نظرً� ملحدودية �لبنية �لتحتية �لريا�صية 

وعدم تو�فر مالعب وفقاً ملعايري �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم »�لفيفا«.

ورغم �صيق �لوقت �ملتاح خ�صو�صاً يف ظل تاأخر �لبت يف مكان �إقامة �لبطولة 

د�خل �ليمن وتغيري موقع �إقامة �الأ�صتاد �لريا�صي الأكرث من مرة ، كثفت 

�حلكومة و�أجهزتها �لتنفيذية من جهودها و��صتطاعت خالل زمن قيا�صي يف 

�أقل من عامني جتهيز ملعبني دوليني رئي�صيني و�صتة مالعب تدريبية للمنتخبات 

�خلليجية �مل�صاركة يف �لبطولة، �إ�صافة �إىل تاأهيل وتطوير عدد من �الأندية 

و�ملن�صاآت �لريا�صية و�ل�صياحية يف عدن.

و�أكد �لتقرير �لنهائي �ل�صادر حديثاً عن �للجنة �الإ�صر�فية �لوز�رية �لعليا 

لالإعد�د و�لتح�صري ال�صت�صافة خليجي 20 -ح�صلت »�مليثاق« على ن�صخة 

منه- �ن �ليمن �أنفق نحو 120 مليار ريال لت�صييد م�صاريع ريا�صية و�صياحية 

عمالقة يف حمافظات عدن و�أبني وحلج ��صتعد�دً� للبطولة مبا ي�صمن ��صت�صافة 

مينية م�صرفة مب�صتوى ال يقل عن م�صتويات �لــدور�ت �لتي �أقيمت يف دول 

�خلليج.

وذكر �لتقرير �أنه مت تنفيذ نحو 12 م�صروعاً يف �ملالعب و�ملن�صاآت �لريا�صية 

يف �ملحافظات �لثالث بلغت تكلفتها قر�بة نحو 23 مليار ريال.

ملعب الوحدة
�حلدث �خلليجي ُيعد �أكرب و�أ�صخم تظاهرة ريا�صية ي�صهدها �ليمن، وكان 

البد من ت�صييد ملعب دويل جديد طبقاً ملو��صفات �الحتاد �لدويل » �لفيفا » ، 

ولذلك عملت �حلكومة على ت�صييد ملعب �لوحدة مبدينة زجنبار حمافظة �أبني 

وفقاً للمقايي�ض و�ملو��صفات �لعاملية بتكلفة �إجمالية بلغت 13 مليار ريال على 

م�صاحة �إجمالية قدرت مبليون مرت مربع ويت�صع لـ 20 �ألف متفرج قابل للزيادة.

وبات ملعب �لوحدة �لدويل باأبني بحلته �جلديدة �حد �ملالعب �لرئي�صية �لذي 

�صيحت�صن بع�ض مباريات خليجي 20 ، ويحتوي على )16( مدخاًل مبا�صرً� 

للمدرجات و)12( خمرج طو�رئ وتخ�صي�ض مو�قف لل�صيار�ت ب�صعة ثالثة 

�آالف �صيارة ، وقاعات كبرية للمحا�صر�ت و�ملعار�ض �لدولية وم�صاحات 

كافية الإقامة �ملهرجانات وحفالت �لرق�ض �ل�صعبي، ومت جتهيزه مبختلف 

�ملعد�ت و�مل�صتلزمات �اللكرتوميكانيكية وتركيب �الأنظمة �ل�صوتية و�ملرئية 

و�الت�صاالت �ملتطورة وكذ� �أنظمة وو�صائل �الأمن و�حلماية، وقد مثل هذ� 

�مل�صروع حتدياً كبريً� وعلى وجه �خل�صو�ض ق�صر �ملدة �لزمنية وكذ� خف�ض 

تكلفة �مل�صروع �إىل �لن�صف تقريباً.. ويعد ملعب �لوحدة حتفة فنية تعك�ض 

روعة منط �ملعمار �ليمني �إ�صافًة �ىل �لبعد �الإ�صالمي، وهو على �صكل جنمة 

ثمانية لها �أبعاد وتف�صري�ت مهمة.

كما مت �إعادة تاأهيل وتطوير ملعب 22 مايو مبدينة عدن لي�صبح ملعباً دولياً 

بتكلفة بلغت 5 مليار�ت ريال باعتباره �مللعب �لرئي�صي �لذي �صيحت�صن حفلي 

�فتتاح و�ختتام �لبطولة �خلليجية �لكروية �لتي يحت�صنها �ليمن خالل �لفرتة 

من 22 نوفمرب �حلايل �إىل 5 دي�صمرب �لقادم.

مالعب التدريب..
لقد مت تاأهيل �صتة مالعب و�أندية ريا�صية يف حمافظة عدن بتكلفة �إجمالية 

بلغت 3 مليار�ت ريال » ، وكذ� )4( مالعب و�أندية ريا�صية يف حمافظة �أبني 

بتكلفة ت�صل �إىل 1.400 مليار ريال » ، باالإ�صافة �إىل �إعادة تاأهيل ملعب �ل�صهيد 

معاوية مبدينة �حلوطة حمافظة حلج بتكلفة 270 مليون ريال.

و�أبرز و�أهم ما مت �إجنازه يف هذ� �ل�صاأن �إن�صاء ملعب جديد يف منطقة حقات 

يتبع نادي �لتالل �لريا�صي مطل على خليج عدن بتكلفة بلغت 1.700 مليار ريال 

ويت�صع لع�صرة �آالف متفرج ، ليكون �صمن �صتة مالعب منوذجية وهي خا�صة 

سماء عــدن تتألأل بــــــــــــــــــــانطالق خليجي 20

األشقــاء يسـقـطـــــــــون رهانات املرجفني

هنيئًا لشعبنا أفراحه املتعاظمة بالعيد الثالث 
واألربعني لالستقالل الثالثني من نوفمرب املجيد

> تنطلق اليوم االثنين صافرة بدء العرس الكروي بمواجهة بين منتخبنا الوطني المستضيف 
للبطولة ومنتخب المملكة العربية السعودية في مباراة افتتاحية للبطولة التي ستتسم-حسب مراقبين 
- بالمنافسة الشديدة.. وتشير االستعدادات التي وصلت الى أوجها خالل الساعات الماضية ووصول 
التأهب الى طاقته القصوى.. بعد زيارة فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية ونائبه األخ 
المناضل عبدربه منصور هادي واشرافهما المباشرين على كل التجهيزات الهادفة إنجاح البطولة، 

تشير الى أن استضافة اليمن لهذه البطولة جاءت بعد شد وجذب حول االوضاع األمنية.

تقرير -بليغ الحطابي


