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سوق األوراق.. 
سؤال ترفي!!

سألت خبيراً اقتصادياً.. لماذا   
نوجد في النشرات اإلخبارية التي 
تنقل حوادث اإلرهاب والقتل والقطع 
وال نوجد في النشرات االقتصادية 
إالّ من باب المساعدات والمانحين 
وتحديات الجوع والفقر وسوء التغذية..
وقبل أن يجيب سألته: ولماذا ليس 
عندنا سوق لألوراق المالية وأخبار عن 
تحركات البورصة واألسهم خاصة وأننا 
سمعنا كثيراً من الحديث حول مثل 
هذه األمور لكنه حديث متقطع وكأنه 

محطة مأرب الغازية..
أجاب على السؤال األول بذلك الذي 
ال يريد توضيح الــواضــح أو طحن 
الطحين.. قائالً: هذه بضاعتنا ردت 
إلينا وليست االخبار إالّ حصاد ما ننتجه 

من أحداث وناقل الكفر ليس بكافر..
أما سوق األوراق المالية بما تهدف 
ــادة دور القطاع  إليه من أهمية زي
ــادة معدل النمو وجذب  الخاص وزي
االســتــثــمــارات الخارجية والمحلية 
ها  بمعنا لخصخصة  ا و ة  جر لمها ا و
االيجابي فال تزال هدفاً مرتعشاً في 
رؤوس من يرفعون شعار تصريح 
خطوة إلى األمام خطوتان إلى الخلف..
وأسأله: ما هي المعوقات فيقول: 
المعوق الذهني في الصدارة وكذلك 
إرادة النظرة التعاونية المكتملة التي 
تسارع إلى تعديل القوانين وبث الحياة 
في أجهزة الرقابة وضمان الحماية 
وجميعها أساسيات في أي برنامج 

لإلصالحات االقتصادية الشاملة.
مثل هذه االسئلة ليست ترفاً في بلد 
فيه كل هذا العدد من الفقراء غير أن 
المطلوب من خبراء االقتصاد وحملة 
حرف الدال االقتصادي أن يقولوا لنا.. 
هل من سبيل إلى تشجيع الكثيرين 
إلخراج مدخراتهم من تحت البالط..؟ 
وهل من المناسب تعطيل كل كميات 
الذهب الحائر في خصر ووسط نساء 
يكنزن ثروات الذهب على أجسادهن..
وما دام هؤالء يدوشوننا بين الحين 
واآلخر بأحاديث سوق األوراق المالية 
والمدخرات واألسهم ودراسات الجدوى 
والخصخصة واإلصــالحــات فلماذا ال 
يعملون على تحويل األفكار إلى واقع أو 
التوقف عن عادة تحويل كل المسودات 
والندوات والورش والمشاريع إلى مجرد 

هراء لحاطب ليل..
نريد دائماً أن نفعل شيئاً مما نقول.. 
ــطء.. ولكن  ــب ــو على طريقة «ب ول

بثقة..»!!

عبداهللا الصعفاني

منتخبنا ال 
يستطيع.. 

بعواطفنا فقط

يحيى علي نوري

منسوب الطموحات واآلمال العالية التي   
يتطلع إليها الجمهور اليمني وهو يتابع 
مجريات منافسات بطولة خليجي ٢١ والتي 
تقام حالياً في مملكة البحرين، تحمل المنتخب 
اليمني فوق طاقته وال تعكس في الوقت ذاته 
رؤية تشخيصية دقيقة لواقع المنتخب اليمني 
وتتجاوز متطلبات تطوره.. بل ونجدها تذهب 
بعيداً الــى كــل مــا هــو عاطفي تحققه على 
المستوى القريب يعد وفقاً للمعطيات الراهنة 
التي يعيشها المشهد الرياضي اليمني عموماً 
من المستحيل ويكتشف الجميع أن حصيلة هذا 
التفاعل المندفع هي الحصيلة ذاتها من الخيبة 
والفشل لكل الطموحات.. وبعد كل ذلك تدخل 
قضية المنتخب اليمني في طي النسيان حتى 
تأتي بطولة رياضية جديدة نسترجع معها كل 
هذا الشريط المشروخ مع زيادة ملحوظة في 

حجم منسوب الطموحات من دورة ألخرى.
وهذا يعني أننا وبكل آمالنا وتطلعاتنا الرياضية 
العاطفية وخاصة على صعيد كرة القدم سنظل 
نهدر المزيد من الوقت والمزيد من المال.. بل 
ونضيف المزيد من العوائق والصعوبات التي 
تحول دون تطور لعبة كرة القدم.. وتجعلها 
حبيسة لحالة الركود والتقوقع الذي تعيشه، ذلك 
أننا لم نبحث بعد عن المقومات الحقيقية التي 
تكفل تطور هذه اللعبة ولم تتساءل عن أسباب 
غياب القطاع الخاص ودعمه ولم نتساءل عن 
واقع االدارة الرياضية باألندية، وواقع التدريب 
والتأهيل الذي تأخذ به هذه االدارة في تنمية 
المهارات وكذا عن واقع غياب التفاعل الشعبي 
العارم عن المدرجات وواقع غياب الالعب اليمني 
عن الحرفية واالحتراف وعدم انخراطه في اطار 
فرق أندية على مستوى المنطقة على األقل 
وعلينا أن نستخلص تأثير كل ذلك على واقع 
الحركة الرياضية في اليمن وعندها سنكتشف 
أن ما يقوم به المنتخب اليمني لكرة القدم من 
أداء يعد ايجابياً في ظل غياب كل هذه المقومات 
المهمة التي يستحيل تجاوزها على أي بلد مهما 
كان يتطلع الى تسجيل دور فاعل له على صعيد 
هذه اللعبة األممية وكل ذلك يتطلب منا سرعة 
التجرد من التطلعات العاطفية واالحالم الوردية 
التي ال يتفق تحقيقها مع معطيات الواقع، وعلينا 
السير باتجاه تحقيق ادارة رياضية فاعلة في 
أهدافها وأساليبها التخطيطية والتنظيمية وعلى 
وجود استراتيجية واضحة وجلية على المستويين 
اآلني والمستقبلي متعددة في خططها وبرامجها 
وعند أن تكون لدينا هذه األرضية القوية والصلبة 
فإننا سنجد أن أمراً فيه تجديد يتحقق من يوم 
آلخر على صعيد تطلعاتنا الكروية وأن تجد سجلنا 
الكروي يحقق أرقامه ومؤشرات جديدة بالمزيد 

من الدراسة والتطوير.
وخالصة أن صب جــام غضبنا على العبي 
المنتخب وعدم قدرتهم على تحقيق تطلعاتنا 
ال يمثل سوى عملية نفخ في قربة مخرومة 
أو جلد للذات وعلينا أن نثق بقدرات الالعب 
اليمني وهي قدرات يعبر عنها اليوم بإمكاناته 
المتواضعة، وستكون أعظم وأكبر اذا ما توافرت 
لالعب اليمني البيئة التي تساعده على تحقيق 
االنطالقة الكبرى آلحالمنا التي ستظل دون ذلك 

تراوح مكانها.

الزعيم يتكفل بعالج 
الفنان باوزير

يتوجه الفنان عمر باوزير الى  
العاصمة اللبنانية بيروت 
لتلقي العالج واجراء عملية جراحية 
على نفقة رئيس المؤتمر الشعبي 

ـــــعـــــام  ال
الــزعــيــم 
عـــــلـــــي 
ـــداهللا  ـــب ع
صــــالــــح 
ـــس  ـــي ورئ
ــة  ــي ــع ــم ج
كـــنـــعـــان 
لفلسطين 
ـــى  ـــي ـــح ي
ـــد  ـــم ـــح م
ـــداهللا  ـــب ع

صالح.
وعبر الفنان باوزير عن شكره 
المؤتمر  لرئيس  وتــقــديــره 
الشعبي الــعــام الزعيم علي 
عــبــداهللا صــالــح لــهــذه اللفتة 
االنسانية الكريمة، معبراً عن 
عبداهللا  علي  للزعيم  شكره 
صالح ولكل من تواصل معه 

واطمأن على صحته.

عزلة عفار كحالن تشكو 
الحفر الجائر لآلبار

شكا أهــالــي عزلة عفار   
مديرية كحالن بمحافظة 
حجة مــن اســتــمــرار جماعات 
نــافــذة مــن الحفر العشوائي 
لآلبار االرتــوازيــة في عزلتهم 
على الرغم من وجود توجيهات 
من قبل قيادة المحافظة والهيئة 
العامة للموارد المائية ووزيــر 
م  لعا ا ئب  لنا وا لبيئة  وا ه  لميا ا
عمليات  بإيقاف  قضت  جميعها 
الحفر العشوائى لآلبار االرتوازية 
إالّ أن الجهات األمنية والمعنية لم 
تعير تلك التوجيهات أي اهتمام، 

يقومون بحفر  وتتستر على من 
اآلبــار االرتوازية العشوائية التي 
تسبب في الحاق اضرار بالغة باآلبار 
السابقة وباألراضي الزراعية في 

العزلة.
حسب ما توضح الوثائق التي بعث 
بها أهالي عزلة عفار كحالن للصحيفة 
وتضمنت توجيهات من وزير المياه 
ورئيس هيئة الموارد المائية وعدد 
من الجهات ذات العالقة إال أن إدارة 
أمن المحافظة والمديرية تتجاهل 
كل تلك التوجيهات وترفض التجاوب 

مع أهالي المنطقة.

< نظراً لألخطار الفادحة الناجمة عن استخدام االرهابيين للدراجات 
النارية في تنفيذ جرائم القتل واالغتيال فإن هناك من يقترح على أمانة 
العاصمة استبدال الدراجات النارية بــ«بوسيلة نقل جديدة تسمى «التك 
تك» وهي وسيلة مجدية وأكثر أماناً ألن حجمها يتناسب مع شوارع أمانة 
العاصمة ومن الممكن ان يتم منحها ألصحاب الدراجات النارية كبديل 
عوضاً عن كونها وسيلة اليمكن استخدامها في العمليات اإلرهابية 
وبسحب الدراجات النارية من اصحابها واستبدالهم بالتك تك في اطار 

تعويضات عادلة.

هؤالء.. ونزيف حاد في 
مسئوليتهم الوطنية

هناك من انبرى منذ   
ـــى  الــلــحــظــة األول
ة  لتلفز ا عــبــر  ليعلن 
العالمية تأييده لقرارات 

رئيس الجمهورية القائد 
األعــلــى ذات الــعــالقــة 
بإعادة هيكلة المؤسسة 
العسكرية.. وبعد ذلك 
وجدناهم يذهبون إلى 

ما هو أفظع من ذلك من 
ممارسات هدفوا من خاللها 

إلى بث روح الكراهية 
والــــســــخــــط عــلــى 
القرارات العسكرية 
التي اتخذها رئيس 
ئد  لقا ا ية  ر لجمهو ا
ــى  ــل وإل ــى، ب ــل األع

حدود التلفظ بمفردات بذيئة في وصف 
هذه القرارات التي وصفوها باألمس 

القريب بالقرارات التاريخية..
وال ريب أن ممارسات من هذا القبيل 

ال تعبر إالّ عن حالة 
ــف حــــادة في  ــزي ن
المسئولية الوطنية 
ــدى هـــؤالء الــذي  ل
رأسهم  على  يقف 

المتمرد العجوز.
والتي يحاولون 
ــا  ــه ــالل مـــــن خ
بيئة  خلق  عبثاً 
يتملصون من خاللها 
من التزاماتهم 
الوطنية بهذه 
ـــــرارات  ـــــق ال
والــــبــــحــــث 
عن  لتعيس  ا
أدوار لهم في 
زمن معطياته 

ترفضهم جملةً وتفصيالً..
ولهؤالء نقول لهم: اخرسوا إلى األبد 
لقد اصبحتم خــارج نطاق المصلحة 

الوطنية.

الصريمة يطالب الشعب 
عدم السكوت عن االهدار 

المتعمد للمال العام

دالئــل موثقة باالرقام لخسائر   
تقدر بمليارات الدوالرات من خزينة 
الدولة باالضافة الى فقدان عوائد مالية 
كبيرة هدد بالكشف عنها في مؤتمر 
صحفي الشيخ صالح فريد الصريمة 

رئيس مجلس 
كة  شر ة  ر ا د ا
الــربــع الخالي 
للنفط والطاقة 
واالســتــثــمــار، 
حيث قــال في 
ــات  ــح ــري ــص ت
ــه  صــحــفــيــة ان
بصدد الكشف 
ت  عمليا عــن 
فــســاد كبيرة 
المال  وتبديد 

الــعــام مــن قبل 
ـــوزراء محمد سالم  رئيس مجلس ال
باسندوة ووزيــر المالية صخر الوجيه 
ووزير الكهرباء صالح سميع وباالخص 

فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء.
ــال الصريمة انــه سيطلع الــرأي  وق
العام على عجز وفشل رئيس الوزراء 
ووزير المالية والكهرباء في مهامهم 
وممارساتهم القيام بعمليات مشاريع 
على عكس الشعارات التي يرفعونها 
وفــي غــيــاب تــام للشفافية ومبدأ 
المحاسبة وتجاهلهم لمصالح الوطن 

العليا.
اليمني  الشعب  الصريمة  وطــالــب 
والمؤسسات الدستورية عدم السكوت 
ازاء االهدار المتعمد للمال العام وحرمان 

المواطن من مشاريع استراتيجية.

األحمدي يستعرض تحديات القضايا 
األمنية بمؤتمر صحفي غداً

يعقد الدكتور األحمدي رئيس جهاز األمن   
القومي مؤتمراً صحافياً يوم غد الثالثاء بفندق 
«موفنبيك» الساعة الـ١٢ ظهراً يستعرض خالله 

العديد من القضايا األمنية.

المهرة تستضيف 
(200) طائر حباري 
لتعيش في براريها

ـــى مطار    ـــس ال ــت أم ــل وص
ة  لمهر ا فظة  محا لغيظة  ا
طائرة اماراتية على متنها «٢٠٠» 
طائر من طيور الحباري بموجب 
مــع مشروع  المبرمة  االتفاقية 
تنمية طيور الحباري باالمارات في 
٢٠٠٣م للحفاظ على هذا الطائر 

من االنقراض.
وأوضـــح منسق مــشــروع طيور 
الحباري باليمن محمد علي بن 
عثمان الــواحــدي لوكالة االنباء 
ــول هذه  اليمنية «سبأ» ان وص
الى  الحباري  الدفعة من طيور 
ــدف إلــى  ــه ــمــهــرة ي مــحــافــظــة ال
تكاثرها واعادتها لمواقعها االصلية 
الطالقها في بيئتها في بــراري 

محافظة المهرة.
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