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األمناء / خاص :
مل يكن التعليم مبنــأى عن حرب الرشعية 
اإلخوانية التي تشنها ضد الجنوب، بل كان أحد 
أبرز أدواتها التخريبية إلظالم العقول، وتجهيل 

الشعب الجنويب وتدمري حارضه ومستقبله.
عملــت الرشعية اإلخوانية عىل تشــويه 
التعليم قبل أن تشــعل حرب الخدمات، وتنتهج 
سياسة التجويع، ورضب العملة املحلية، وسوء 
مستوى املعيشــة، وفتح الباب أمام املليشيات 
املناطق  إيــران الحتالل  املدعومة من  الحوثية 
املحــررة يف الجنــوب وتنفيــذ مخطط نهب 

ثرواته.
عىل مدار سنوات تفننت الرشعية اإلخوانية 
يف تنفيذ مامرسات مروعة عىل قطاع التعليم 
يف الجنــوب العريب، ومل تكتــف مبا خلفته 
حروب املليشــيات الحوثية مــن دمار لألبنية 
عســكرية،  ثكنات  إىل  وتحويلها  التعليميــة 
وتجنيد األطفال والشــباب يف جرمية إنسانية 
كربى للدفع بهم كوقود للحرب وحرمانهم من 

أبسط حق لهم يف الحياة.
دفعت الرشعيــة اإلخوانيــة إىل عمليات 
تطوير  وإهامل  التعليم  من  املمنهجة  الترسيب 
املدارس واملناهج، وأصبح املدرســون مجربين 

عىل هجــر مهنتهم الســامية بعدما انقطعت 
اإلخوانية  الرشعية  ورضبــت  رواتبهم،  عنهم 

بحقوقهم عرض الحائط.
متلصــت الرشعية اإلخوانية مــن الوفاء 
بحقــوق معلمــي الجنوب ومطالبهــم، التي 
العالوات  وإقرار  األجور،  هيكل  تعديل  تضمنت 
السنوية وبدالت طبيعة العمل، وغالء املعيشة، 
ووقف االستقطاعات غري القانونية، وتحسني 

أجور املتعاقدين.
إحدى نتائج الجرمية اإلخوانية عىل التعليم 
يف الجنــوب، ما حذر منــه املجلس االنتقايل 
الجنويب، عىل لسان فضل الجعدي عضو هيئة 
رئاســة املجلس، بعد تراجــع تصنيف جامعة 
العاصمة عدن، بوصفه هذا الرتاجع بسياســة 

التجهيل وتدمري التعليم.
وال ميلك عاقــل أو منصــف إال أن يصف 
تراجع جامعة عدن إىل املرتبة الخامسة محليا 
ـ بحسب تصنيف ويبومرتكس العاملي ـ إال بأنه 
جزء من سياسة التجهيل والتدمري للتعليم التي 

ال تزال مستمرة بأقبح صورة.
تحذير االنتقــايل تعامل مع قضية تراجع 
جامعة عــدن عىل أنها "معطيــات تحمل يف 
التعليم  الخطر املخيف عــىل  طياتها مدلــول 

ومخرجاته وكارثة تستهدف األجيال والحارض 
واملستقبل".

وإدراكا من املجلس االنتقايل ملا يحاك من 

املؤامرات اإلخوانية ضد أبناء الجنوب واألجيال 
التعليم  بقطاع  كبــريا  اهتامما  أوىل  القادمة، 
وتطويره، مؤكدا مساهمته يف معالجة العملية 

التعليميــة بالعاصمة عــدن خاصة والجنوب 
عامة.

إنقاذ  التعليمية عن  ومع تقاعس الرشعية 
الُزبيدي  عيــدروس  الرئيس  حــرص  التعليم، 
االلتقاء  الجنويب عىل  االنتقايل  املجلس  رئيس 
مع عــدد من قيــادات التعليم، لبحــث آليات 
الذي يدل  التعليميــة، األمر  النهوض بالعملية 
التعليمي يحظى  داللة واضحة عىل أن الجانب 
باهتامم كبري من قيادة املجلس االنتقايل الذي 
يعترب التعليم أحد األعمدة األساسية والرئيسية 

يف بناء دولة الجنوب.
وتنطلق تحــركات املجلس االنتقايل إلنقاذ 
التعليــم يف الجنوب من اإلميــان بأنه تعرض 
ملؤامرة خبيثة، وتدمري ُممنهج منذ حرب صيف 
1994م، بهدف تجهيل شعب الجنوب الذي ُعرف 
قبل الوحدة بأنــه كان متطورا تعليميا وثقافيا 

وأكادمييا.
الوضوح،  شــديد  كان  الُزبيــدي  الرئيس 
ويؤكد رضورة بذل جهود مضاعفة لتحســني 
باعتبارها أساس نهضة  التعليمية  العملية  أداء 

وتقدم أي ُمجتمع.

األمناء / خاص :
نجــح املجلــس االنتقــايل الجنويب عرب 
يف  عاجلة،  ومرصفية  اقتصاديــة  اجتامعات 
وقف تدهور العملة املحلية، ووضع حد لالنهيار 
املتواصل يف أســعار الرصافة أمــام العمالت 

العربية واألجنبية.
وعالجــت حكمة قيادة املجلس، الفشــل 
الذريع للرشعية اإلخوانية يف مواجهة األزمة، 
التي حارصت املواطنــني خالل الفرتة األخرية، 

وتسببت يف ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وحدد اجتامعان للرئيس عيدروس الُزبيدي 
اللجنة  الجنــويب مع  االنتقايل  املجلس  رئيس 
الجنوبيني،  الرصافــني  وجمعية  االقتصادية، 
املحلية، مع  للعملة  املتواصل  االنهيار  أســباب 
إصدار قرارات عاجلة توقف هذا األمر وتساهم 

يف استقرار أسعار الرصف.
بحلول  خرجــت  التي  الجديدة  القــرارات 
متحورت حول عدة نقــاط هامة يف مقدمتها 
إنهاء تهريب العملة الصعبة من مناطق الجنوب 
الشامل، إىل جانب وقف تضارب األسعار،  إىل 

والضغط عىل الحكومة لرتشيد االستهالك.
جــاء تدخل املجلــس االنتقــايل يف ظل 
اســتغاثات املواطنني مبختلف املناطق، إليجاد 
التي تخاذلت فيها مليشيا الرشعية  حل لألزمة 
اإلخوانية، ومل تحاول التفكري يف حلول خارج 

الصندوق.
الرئيــس الُزبيدي أكد خــالل االجتامعات 
العاجلة رضورة التوصــل لربنامج عمل فعيل 
ُيســاهم يف التخفيف من معانــاة املواطنني، 

خاصة يف هذا الظــرف الحرج الذي تخىل فيه 
أعضاء الحكومة والبنك املركزي عن التزاماتهام.

واعترب وزير النقــل يف حكومة املناصفة 
الدكتور عبد الســالم ُحميــد، أن وقف تضخم 
االرتفــاع للعملة األجنبية يحتــاج إىل وقفة 
الوحيدين  عاجلة مــن الرصافــني؛ كونهــم 

القادرين عىل إنهاء تلك األزمة. 
جمعية الرصافــني ربطت إنهاء تلك األزمة 
املركزي  البنك  بــني  ُمتكاملة  بوجود منظومة 
املالية، حيث أشــار متحدثها الرسمي  ووزارة 
صبحي باغفــار، إىل أن العملية ال تتم بصورة 

سليمة قبل اكتامل الدورة النقدية.
 ولفت إىل أن الجمعية ستعمل عىل تشكيل 
لجنة مدفوعات، للنظــر يف الطلبات الوهمية 
بالسوق، مع وقف استرياد الكامليات والرتكيز 

عىل املواد األساسية.
 ودعا إىل رضورة ضبــط عملية التهريب 

عرب الشــبكات واملمرات، مشدًدا عىل أن هناك 
يتطلب  ما  وهميــني؛  رصافني  صناعة  عملية 

تشديد الرقابة لضبط املضاربني واملخالفني. 
وعرب عــن غضبه من عدم تعاطي الجهات 
املعنية يف الســابق مع الحلــول التي قدمتها 
الجمعية، يف ظل عدم وجــود من يعمل عىل 
املعالجات الســعرية، داعًيا إىل رضورة وقوف 
فــروع البنــوك بالعاصمة عدن مــع جمعية 
فيها  للعملة يشرتك  وإقرار تسعرية  الرصافني، 

الجميع ويتم تثبيتها عىل الواقع. 
التي عقدها املجلس االنتقايل  االجتامعات 
الجنويب ضمت خرباء االقتصــاد وأبناء املهنة 
من الرصافيــني يف إطار الحرص عىل الخروج 
إنقاذ  مبقرتحات عمليــة ميكن من خاللهــا 
العمل، وليس فقط ما تدعيــه بيانات رشعية 
الفنادق يف إنهاء األزمات املالية وآخرها انهيار 

الرصف املحيل أمام األجنبي.

األمناء / خاص :
مل تجد الرشعية اإلخوانية أي منفذ مُيكَنها من اخرتاق محافظة أرخبيل سقطرى منذ 
أن جرى تحرير الجزيرة الهادئة قبل عام تحديدًا، وهو ما دفعها لرتويج األكاذيب اإلعالمية 

والحمــالت املشــبوهة التي 
واآلخر  الحــني  بني  ُتطلقها 
لتشويه دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة، ما يؤكــد عىل أنه 
سقطرى أضحت محصنة من 
العديدة  االخــرتاق  محاوالت 
التــي تعرضــت لهــا خالل 

األشهر املاضية.
يشــكل التعاون املشرتك 
اإلغاثيــة  املنظــامت  بــني 
اإلماراتيــة والوحدات املحلية 
للمجلــس االنتقايل الجنويب 
يف سقطرى سدًا منيًعا يقف 

يف مواجهــة أي محاوالت اخرتاق، ألن هناك قوة عســكرية وأمنية عىل األرض يقودها 
املجلس االنتقايل تتعامل برصامة وحســم مع أي تحركات مشبوهة، كام أن هناك جهود 
تنموية ترشف عليها دولة اإلمارات ويساعد االنتقايل يف تنفيذها عىل األرض تدحض أي 

مساعي إلعادة األرخبيل إىل حالة السيولة األمنية التي كانت عليه قبل تحريره.
يعمل تنظيم اإلخوان عىل شــن حمالت إعالمية مســعورة ضد دولة اإلمارات وهي 
الحمالت التي تكون ممولة من املليشيات اإلرهابية ويجري نرشها يف وسائل إعالم عربية 
ومحلية تابعة للتنظيم يف محاولة لإلحياء عىل أنه ما يجري نرشه مبثابة معلومات حقيقة 
عىل األرض، غري أن إدراك أبناء األرخبيل بكذب هذه اإلدعاءات يحافظ عىل االستقرار داخله 

لتبقى هذه الحمالت مجرد رساب ومن ثم ال تحقق الغرض منها.
تعد التحــركات األمنية واالجتامعية واإلنســانية التي يقوم بهــا املجلس االنتقايل 
الجنــويب بالتعاون مع املنظامت اإلغاثية اإلماراتية أكرب دليل عىل كذب هذه اإلدعاءات، إذ 
أن دولة اإلمارات قدمت دعاًم إغاثًيا وإنســانًيا واسًعا للجزيرة مبنح بلغت قيمتها أكرث من 

110 ماليني دوالر، بحسب بيانات رسمية.
وطالت املساعدات - التي يقودها الهالل األحمر اإلمارايت، ومؤسسة خليفة بن زايد آل 
نهيان لألعامل اإلنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد، وصندوق أبوظبي للتنمية، 
ومركــز إدارة النفايات يف أبوظبي - غالبية القطاعات الحيوية، وعىل رأســها الخدمات 
االجتامعية، والصحية، واملســاعدات الســلعية، والنقل والتخزين، والتعليم، وقطاع صيد 
األسامك، والبناء والتنمية املدنية، وتوليد الطاقة وإمدادها، واملياه والصحة العامة، إضافة 

لدعم املجتمع املدين.
ويف املقابل شــارك املجلــس االنتقايل الجنويب عرب وحداتــه املحلية يف تنفيذ هذه 
املرشوعات إضافة إىل أدواره التي توفر االحتياجات األساســية للمواطنني يف املحافظة 
وكذلــك اطالعه باألدوار األمنية لتحصني األرخبيل والتــي كان آخرها إصدار قرار بفرض 

غرامة مالية عىل مطلقي النار يف األعراس واملناسبات االجتامعية.

عدن / األمناء / خاص :
اطلعــت األمانــة العامــة للمجلس 
االنتقــايل الجنويب، أمــس االثنني،عىل 
تقرير املشهد االقتصادي حول انعكاسات 
اســتنزاف موارد وإيرادات العاصمة عدن، 
وتجريــف الجنوب من العملــة الصعبة، 
وتحويلها إىل محافظات تخضع ملليشــيا 

الحويث اإلرهابية.
برئاسة  اجتامعها،  واســتعرضت يف 
فضل الجعدي نائب األمني العام للمجلس، 
أبعاد معانــاة العاصمة عدن ومحافظات 
الجنوب من أزمة انعدام الخدمات وإيقاف 

رصف املرتبات.
لألرضار  تقديرات  عن  التقرير  وكشف 

الســيول يف  مــن موجة  االقتصاديــة 
الجنوب، وأزمة جــرف األرايض الزراعية 

وتدمر بعض الطرق والجسور.
الســفن  وجود  خطــورة  من  وحذر 
املتهالكة يف مدخل ميناء عدن، وتعطيلها 
املالحة فيه وتلويــث البيئة البحرية حال 

غرقها.

تقارير
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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

اإن�شانية االإمارات وكفاءة االنتقايل.. اإن�شانية االإمارات وكفاءة االنتقايل.. االنتقايل يعالج الف�شل الذريع لل�شرعية و ينجح يف وقف تدهور العملة املحليةاالنتقايل يعالج الف�شل الذريع لل�شرعية و ينجح يف وقف تدهور العملة املحلية
�شقطرى ع�شية على اخرتاق االإخوان�شقطرى ع�شية على اخرتاق االإخوان
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