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(الأمناء) تتجول يف املدينة وتر�صد بالكلمة وال�صورة معاناة �أهلها وتطلعاتهم..

(املمدارة) مدينة ال�صمود يف وجه الغزو احلوثي ..هل ت�ستحق ان تكون مديرية

استطالع  /عبداملنعم احلامد /
صدام السنيدي  /تـ /حنان فضل

قامت صحيفــة األمناء بنزول ميداين
إىل مدينة املمــدارة التابعة إداريا ملديرية
الشيخ عثامن بالعاصمة الجنوبية عدن،
لرتصد بالكلمة والصــورة معاناة أهلها
وتطلعاتهــم املنشــودة يف ان تصبــح
املمدارة مديرية ضمن مديريات العاصمة
عدن.
يقــول أبنــاء املدينــة ان "مديرية
املمــدارة (الحلم) الذي ينتظــره أبنائها،
ألن العديد من املقومات أصبحت متوفرة
فيها ،ناهيك عن مســاحتها الشاســعة
والتي أصبحت طمعا للبســطاء الجياع
واملتنفذين الشباع".
يعرف كثري مــن الناس عــن مدينة
املمــدارة هي انهــا من أهم املــدن التي
صمدت واستبسلت أيام الغزو الحوفايش
عىل الجنوب وعدن خاصة.
وقدمت خرية أبنائها الشهداء واملئات
مــن الجرحى دفاعا عــن الدين واالرض
والعرض وانتصارا لرشعية الرئيس هادي
فهــي احد مدن طوق عــدن من الناحية
الرشقية وخصوصا ملديرية الشيخ عثامن
باإلضافة إىل مديرية دار ســعد ومديرية
املنصورة فهؤالء املناطــق مثلن املناطق
مثلــت أيام حــرب الحوافيــش (مثلت
الخري ,صحور الخري ) بالنســبة ملديرية
الشــيخ عثامن أكرب مدن محافظة عدن
من الناحية التجاريــة والتي كان الغزاة
يحاولــون الوصول إليها بكافة الســبل
وشتى الوسائل فهي قلب عدن النابض.
ولو سقطت الشيخ عثامن اخر العاقل
لسقطت عدن بأكملها.
وذلــك لوجود االالف من الشــالني
من النجار والباعــة املتجولني واصحاب
البســطان املوالني لنظام عــي عبدالله
صالح والحويث.
وقد متنوا ان يصل طقم عســكري أو
دبابة إىل الشيخ عثامن لخرجوا عن بكرة
أبيهم واسقطت املدينة من الداخل.
ولكن كام قلنا مثلــت املمدارة مع دار
ســعد واملنصورة ثــايث (محور خري)
وطوق النجاة وخط الدفاع االول ملديرية
الشيخ عثامن آخر املعاقل لعدن.

تنويه:

مديرية دار ســعد ومديرية املنصورة
كانتا إىل وقت قريب تتبع إداريا مديرية
الشــيخ عثامن قبل ان يســتقالن إداريا
وماليا ويصبحا مديريتان.
واليــوم مدينة املمدارة تســتحق ان
تصبح مديرية مستقلة عن الشيخ إسوة
بجاراتهــا املنصورة ودار ســعد علام أن
مدينــة املمدارة مســاحتها تعترب األكرب
وســكانها األكرث يف مايحيط مبديرية
الشيخ عثامن.

املوقع واملساحة للمدارة

مساحتها كبرية وشاسعة جدا مل نجد
املصادر لتحديد مساحتها بالضبط ولكن
الجميع يعرف امتداد مساحتها.
موقعها بالنسبة للعاصمة عدن
تقع املمدارة شــال رشق مدينة عدن
ومتتد مســاحتها إىل منطقــة العامد
ومشارف العلم.
شامال :منطقة مصعبني وأطراف دار
سعد.
غربا :منطقة املحاريق والشيخ الدويل
وحي عبدالقوي إىل جولة سوزويك.
جنوبا :منطقة املمالح وأطراف مدينة
العريش.

مقومات املديرية

توجد يف مدينة املمــدارة العديد من
املقومات التي ان احســن اســتقاللها
فستكون من اجمل وانجح املديريات يف
محافظة عدن.

لسكان املمدارة لذلك تداعى الشباب خالل
الحــرب والغزو الحوفــايش عىل عدن
وكانوا الحصــن الحصني للمدينة وكانوا
رافدا قويا أبنــاء املمدارة لجميع جبهات
عدن.
وتوجــد باملمدارة الكثــر من الفرق
الشعبية الرياضية يف كرة القدم ويوجد
الالعبني املوهوبــن يف جميع األلعاب
الرياضة الذي ينتمون ألغلب األندية يف
عدن.
كذلك يوجد باملمدارة العديد من الكودار
الرياضية واملدربني يف جميع األلعاب.

األمن واملقاومة:

الــكادر البــري وثانيا املســاحة
الشاسعة:
الــكادر البرشي :يوجــد يف مدينةاملمدارة الكثــر من الكــوادر البرشية
كغريها من مديريات عدن.
فعدد سكانها اليوم قد يقرتب من املائة
ألف نسمة تقريبا فيوجد من أبناء املمدارة
ورجالهــا الكثري من القــادة والضباط
العســكرين واألمنني الذين يشــغلون
مناصب عليا يف الدولــة او قادة أللوية
عسكرية وأمنية يف عموم الوطن.
والعديد من الكوادر حملة الشــهادات
العليا يف كثري مــن التخصصات املدنية
واالدارية.
باإلضافــة إىل الكــوادر القدميــة
عســكرية ومدنية ممن يطلــق عليهم
"حزب خليك بالبيت" التي مورس بحقهم
وطالهم االقــى والتهميش بعد حرب
1994م امللعونة.
املســاحة  :تعترب مســاحة مدينةاملمدارة االكرب فيام يسمى "طوق عدن"
فمســاحتها شاســعة واســعة تصلح
إلقامة الكثري من املشاريع االستثامرية
كاملصانــع والورش العمالقــة واملوالت
التجارية والحدائق واملستشفيات واملالهي
إذا احسن استقاللها واستثامرها.
وكذلك املالعب والصــاالت الرياضية
والفنادق والقاعات الكربى.
حتى ان مســاحات مدينــة املمدارة
أصبحت طمعا للكثري من الناس البسطاء
الجيــاع واملتنفذيــن الشــباع وأصبح
االستحواذ عليها عشوائيا وبالقوة.

اخلدمات ومعاناة املمدارة:
الصحة والتربية

الصحــة :متثل الخدمــات الصحيةاملطلــب االول ألي تجمع ســكاين ففي
املمــدارة يوجــد مركــز صحــي واحد
ولكــن ال يكفي وال يفــي بحاجة الناس
واســتيعاب املرىض نظرا للعدد السكاين
الكبري كام قلنا ســابقا ألهل هذه املدينة
ولذلك انتــرت يف مدينة املمدارة املراكز
واملستوصفات والعيادات الطبية الخاصة
والصيدليات التجارية.
واصبحت هــذه الخدمــات الصحية
الخاصة تجارة رابحة لكثري من أصحاب
االموال واملســتثمرين بهذا املجال وهذا
دليل عىل كثافة السكان.
الرتبيــة والتعليــم  :أصبــح التعليم
عقبة كربى ألبناء املمدارة الســيام يف
هذه الفــرة الحالية والغــاء وارتفاع
املواصــات وخاصــة التعليــم الثانوي
الذي ال يوجد يف هــذه املدينة فال توجد
ثانوية حكوميــة واحدة للبنني او البنات
ويتجرع أوالدنــا الذهــاب إىل مديرية
الشيخ عثامن للثانويات وتعترب مدارس
الراشد الثانوية الخاصة املدارس الوحيدة
التي تقــدم التعليم الثانــوي باملمدارة
للبنني والبنات ألبناء املمدارة.اما التعليم
االسايس فهي عقبة أخرى بسبب كثافة
الطالب واالزدحام يف الفصول الدراسية.
وقد عملت املــدارس الخاصــة االهلية
عىل اســتيعاب العدد االكرب من الطالب
وخففت الضغط عىل املدراس الحكومية.
ولكــن الجميــع يعــرف أن املدراس

الخاصة ال يقدر عليها اال امليسورين.

الكهرباء:

متثل الكهرباء مطلب آخر لدى سكان
املمدارة فشبكة الكهرباء باملمدارة تعاين
من الضعف الشــديد نتيجة قدم الشبكة
والريــط القديــم لها وصغر االســاك
وضعف املولدات والكيبالت فال تقدر عىل
تحمــل االحامل الكبــرة عليها بالوقت
الحارض مع ازدياد عدد سكان واملساكن
كذلك الربط العشــوايئ الذي كرث متيجة
التجمعات السكانية العشوائية الحديثة.

املياه والصرف الصحي:

املياه :تعاين جميع أحياء املمدارة منضعف وصول املياه إىل البيوت وأصبحت
وايتــات املاء "البوز" هــي الحل الوحيد
واملنقذ ألكرث سكان املمدارة مع العلم انها
زادت قيمة البوز هذه األيام وأصبح ثالثة
أو اربعة جريان يتجمعــون لرشاء بوزة
ماء.
الــرف الصحي :اكــر املحن التيتواجــه أهــايل املمدارة نتيجــة لطفح
املجاري املتواصل وبشــكل متكرر وكبري
تقريبا يف أكرث االحياء والحارات وخاصة
منذ فرتة ما بعد الحرب وأصبحت تسبب
املتاعــب واملشــاكل لألهايل وانتشــار
االمراض واالوبئة علام أنها توجد محطة
شفط عمومية يف املمدارة القدمية ولكن
ال تفي وال تكفي بالغرض.
الشباب والرياضة :رشيحة الشبابهي الرشيحة االكــر والغالبية العظمى

شــكلت املقاومــة يف هــذه املدينة
أهم الجبهات التي صمدت واستبســلت
وشــكلت حجر عرث يف تقدم الحوافيش
باتجاه مديرية الشيخ عثامن من الجهة
الرشقية وقدمــت مقاومة املمدارة خرية
رجالها وشبابها دفاعا عن الدين واألرض
والعــرض وانتصــارا لرشعيــة هادي
واليزالون إىل اليــوم يف جبهات القتال
املختلفة باليمــن وخارجها ويف خدمة
الناس سوء يف قســم رشطة املمدارة أو
يف االحياء والحارات التي كلفوا بتأمينها
باملمدارة ويف جميع مدن الجنوب.
االتصاالت:
يوجد يف مدينة املمدارة مركز سنرتال
املمدارة ولكــن مع التوســع العمراين
والتجــاري فالبد من توســعة شــبكة
االتصاالت وزيادة خطوط الهاتف الثابت
وشبكات االنرتنت الحديثة.

رسالة خاصة ومستعجلة

من شــباب املمدارة إىل وزير الشباب
والرياضة األستاذ املقاوم نايف البكري
وزير الشــباب والرياضــة ورئيس
مجلس املقاومة الجنوبية بعدن بإصدار
االعرتاف "بنادي شــباب املمدارة" وبذلك
يكون رد جميال لهوالء الشــباب املقاوم
وتكرميهم بنادي خاص بهم ميارســون
فيــه هواياتهم ويحتويهــم من الوقوع
بأيدي الجامعات املتطرفــة واالرهابية
التي تستقطب الشباب وتجندهم ملصالها
وأهدافهــا وكذلــك إبعاد الشــباب عن
البالوي التي انترشت موخرا من املخدرات
والحشــيش وغريها مام يفسد الشباب
ويضيعهم.

رسالة عامة ومستعجلة

مــن جميع ســكان مدينــة املمدارة
مبختلف انتامئهم ورشائحهم االجتامعية
وهي مناشــدة يف نفس الوقت عاجلة
لفخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي
حفظه الله فـ أهــايل املمدارة يعتربون
الرئيس هم أهله وناســه وهو خري من
يلتمس هموهــم ويحقق لهم طموحهم
اليوم دون تأخري أو تسويف فال يستكرث
عليهم مثل هذا الحق املستحق باعطاهم
وإلزام من يهمهم االمــر بتحويل مدينة
املمدارة إىل مديرية وبرسعة دون تأخري
ونحن عــى يقني أن املمــدارة بصفتها
مديرية ســوف تكون عامل بناء وتطور
يف محافظة عدن وعامل مســاعد لبقية
املديريات باملحافظة كذلك تحويل مدينة
املمدارة إىل مديرية هو اكراما وتقديرا من
الرئيس لتضحيات الشهداء والجرحى ورد
الجميل عىل مواقفهــم الجبارة يف هذه
املدينة الباسلة.

رسالة خاصة ومهمة

من أبنــاء املمدارة ملحافــظ عدن ابن
عــدن البار املحافظ أحمد ســاملني فمن
باب التكريم واالعرتاف باملواقف املرشفة
ألبناء هذه املدينة ومن باب املســؤولية
امللقاة عىل عاتقك امــام ابناء املحافظة
اصدار قرار بتحويــل مدينة املمدارة إىل
مديرية إســوة ببقية املديريات املجاورة
ملديرية الشيخ عثامن واننا ملتفائلون.

