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عدنان األعجم

الدويل لليدومي: الطرية لي�ست 
زنزانة بل جغرافيا ورجال

اأ�ساليب جديدة لل�سرقة باإب 
يف ظل فو�سى احلوثي

تاأ�سي�س لواء بديل للأول م�ساة بحري 
ب�سبوة ملهاجمة اجلنوب

عــــــادل  عـــــاء  "األمنــاء"  عــدن 
حـــنش:

بعد شهر واحد فقط من الوعد الذي 
الجنوبية  العاصمــة  محافــظ  قطعه 
عدن، األمني العــام للمجلس االنتقايل 
للمعتصمني  مللس  حامد  أحمد  الجنويب 
بحل قضيتهم  الجنوبيني  العســكريني 
العادلة مــع الجهــات املختصة، وبعد 
تنصــل حكومة الرشعيــة اليمنية من 
العســكريني  تجاه  بتعهداتها  التزامها 
الجنوبيني، عقد محافظ العاصمة عدن 
مللس سلســلة من اللقاءات املثمرة مع 
عدد من رجال املال واألعامل والرصافني 
الجهود  تلك  تكللــت  بعدن،  الجنوبيني 
بتوفري أكرث مــن )١6( مليار كمرتبات 

ألفراد املنطقة العسكرية الرابعة.
تلك  سياســيون  مراقبون  وأعتــرب 
الخطوة بـ"سابقة تحدث ألّول مرة يف 
تاريخ الجيوش"، مشــريين إىل أن تلك 

الخطوة تعترب "حالة فريدة، ونادرة".
السياســيون، يف  املراقبون  وقــال 
"محافظ  أن:  لـ"األمنــاء"،  أحاديــث 
العاصمة عــدن مللس أثبت صدق وعده، 
بعكس حكومة الرشعية التي اثبتت أنها 
تضمر أي خري للعسكريني الجنوبيني".

وأكــدوا أن: "قيــام مللس بتســلف 
مرتبات العسكريني تعترب ألول مرة يف 
التاريخ"، مشــريين إىل أن ذلك املوقف 

من مللس ُيعد مرشًفا، وكبرًيا.
وكان األمني العام باملجلس االنتقايل 
أحمد  عدن  العاصمة  محافظ  الجنويب، 
مللس، واللــواء أحمد ســعيد بن بريك، 
رئيس الجمعية الوطنية، قد أكدا، خالل 
العســكريني  اعتصام  ملخيم  زيارتهام 
الجنوبيــني الكائن أمــام بوابة قيادة 
التحالف العريب بالربيقة مطلع أكتوبر/

ترشين األول املنرصم، أكدا عىل أن أنهام 
املعتصمني  إىل جانــب  بقــوة  يقفان 
للحصول عــىل حقوقهــم املرشوعة، 
مشــريين إىل أن: "هنــاك انفراجــة 
قريبة يف التوصــل لحل لتنفيذ مطالب 
املعتصمني"، وهو ما متخض عنه اليوم 

برصف مرتب شهر ثاين للعسكريني.

مللس يثّمن موقف رشكات الرصافة
يف الســياق، مثن محافظ العاصمة 
عدن أحمد مللــس املواقف املرشفة ملالك 
رشكات الرصافة ممثلة بأعضاء جمعية 
الرصافني، وتعاونهم الكبري مع السلطة 
املحليــة يف معالجــة أزمــة مرتبات 
الرابعة،  العســكرية  املنطقة  منتسبي 
والتزامهــم بتغطية الســيولة النقدية 

ملرتبات الشهر الثاين اإلضايف.
جاء ذلك خــالل اجتامعه أمس األول 
ممثيل  من  بعــدد  املحافظة،  بديــوان 
رشكات الرصافــة، بحضور اللواء فضل 
الرابعة،  العسكرية  املنطقة  قائد  حسن 
والذي ُكرّس ملناقشة الجهود التي ُبذلت 
االنفراجة  املســاعي وهذه  تلك  إلنجاح 
األوضاع  معالجة  يف  ستســاهم  التي 
الجيش  قوات  وكوادر  ملنتسبي  الصعبة 

التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة.

توفير أكثر من )16( مليار ريال
واســتمع املحافظ مللــس إىل نتائج 
اللقاءات التي جرت بني مالك ومندويب 
املركــزي  والبنــك  الرصافــة  رشكات 
إليها  التوصــل  تم  التي  والتفاهــامت 
ويف مقدمتها التــزام رشكات الرصافة 
النقدية ملرتبات الشهر  بتغطية السيولة 
الثاين اإلضايف والتــي ُتقدر بأكرث من 
البنك  التزام  مقابــل  ريال،  مليار   )١6(
املركزي برصف إشعارات بنكية لحساب 
الرصافني خالل مــدة زمنية تم االتفاق 

عليها بني الرصافني والبنك املركزي.
بــدوره، أوضــح األســتاذ صبحي 
خالل  الرصافني،  باسم  املتحدث  باغفار 
املالية  مكتب  )مدير  حرضه  الذي  اللقاء 
العالقات  ومدير  الشــاعري،  مصطفى 
برشكة القطيبي للرصافة أمني السعدي، 
ومديــر رشكة العــروي للرصافة عيل 
نارص العروي، ومحمد الجنيدي سكرتري 
املحافــظ( أوضــح أن التــزام جمعية 
الرصافــني وتعهدها بتغطية ســيولة 
مرتبات العسكريني جاء كواجب أخالقي 
وأخوي من مالك رشكات الرصافة تجاه 

إخوانهم العســكريني يف املقام األول، 
الكبرية  للجهود  ومســاندة  دعاًم  وكذا 
التي يبذلها األســتاذ أحمد حامد مللس 
محافظ العاصمــة عدن لتطبيع الحياة 
الدولة  واســتعادة نشاط مؤسســات 
اقتصاديا  عــدن  بالعاصمة  والنهوض 
وتنمويــا، مؤكدا اســتعداد الرصافني 
للتعاون الدائم مع الســلطة املحلية يف 
سبيل إرساء دعائم التنمية واالستقرار.

من جانبه، عرب اللواء فضل حســن 
قائد املنطقــة الرابعة عن تقديره الكبري 
للســيد املحافظ ولألخــوة يف رشكات 
الجبارة  الجهــود  هذه  عــىل  الرصافة 
والعظيمة التي من شأنها أن تعالج جزءًا 
بالعســكريني  لحقت  التي  املعاناة  من 
عقــب تأخــر مرتباتهم ألشــهر عدة، 
مشــريا يف ذات الســياق إىل أن مدير 
الدائــرة املالية باملنطقة الرابعة عبد الله 
عبدربه قد ســلّم املســتندات الخاصة 
باملرتبات وهو بصدد متابعة واستكامل 
االجراءات التي من شأنها أن ترّسع يف 
بالتزامن مع رصف  الثاين  املرتب  رصف 
مرتب الشهر األول الذي يتم رصفه حاليًا 
واملحّول من الحكومة عقب تغطيته عرب 

البنك املركزي.

تفاهمات
قد  مللس  املحافــظ  جهــود  وكانت 
أسهمت يف الوصول إىل مقرتحات من 
األمن  منتسبي  اعتصام  إنهاء  شــأنها 
التحالف  أمــام مقر  الجنويب  والجيش 

العريب مع ضامن حقوقهم.
حيث ألتقى مللس بداية اكتوبر الفائت 
برئاســة  االعتصام  عن  منبثقة  بلجنة 
العميد متقاعد صالح عيل ُزنقل، رئيس 
معهم  بحث  العليا،  العســكرية  الهيئة 
عددًا من املقرتحات التي ميكن أن تؤدي 
للمعتصمني  االعتصام وتكفل  إىل فض 
حصولهــم عىل حقوقهــم كاملة غري 
منقوصة، وتــم االتفاق عىل ُجملة من 
تلك املقرتحات التي رأى املعتصمون أنها 
والتي  حقوقهم،  عىل  حصولهم  تضمن 

كانت سببًا يف اعتصامهم.

"االمناء" خاص:
علق الكاتب والناشط السيايس الجنويب صالح 
الدويل عــىل تغريدة رئيس الهيئــة العليا لحزب 
االصــالح محمد اليدومي التي قــال فيها "الوقت 

كالسيف ان مل تقطعه قطعك".
وقال الدويل يف تغريدة له عىل )تويرت(: "هكذا 
غرّد رئيس االخوان اليمني واالمني يف جهاز االمن 

الوطني".
وتابع: "الرجل غرّد يظن معركة شــقرة زنزانة 
من الزنزانات التي كان يتلذذ فيها بالتعذيب وينتزع 

ما يشاء من أجساد انهكها الجوع والتعذيب".
وأضاف: "الطرية ليســت زنزانــة بل جغرافيا 

ورجال".
يذكر أنه بعد دقائــق )ليلة االثنني الفائت( من 
تغريدة محمد اليدومي شــنت مليشــيا االصالح 
االرهابية هجومًا عنيفًا عىل القوات الجنوبية يف 
جبهات ابني وهــو ما فرسه كثريون بأن التغريدة 

كانت مبثابة أشار ملليشيا االرهاب لبدء معركتها.

إب "األمناء" خاص:
ابتكــرت عصابــات النهــب والرسقة يف 
محافظــة إب اليمنيــة، الخاضعة لســيطرة 
مليشيا الحويث اإلرهابية، أساليب جديدة، يف 

ظل حالة االنفالت األمني املتواصلة.
اليمنية طبًقا ملصادر  إب  وشهدت محافظة 
نفذها شــخصان عىل  محلية، جرمية رسقة 
منت دراجة نارية لسيدة بجوار جامع الفاروق 

بحارة الجمري يف مديرية املشنة.
وقالت املصادر إن: "سائق الدراجة ومرافقه 
قاما بانتــزاع حقيبة يد الســيدة، بعد املرور 
بجانبها هي وطفلتها يف الشارع، حيث تسببا 

بكرس يف ذراع السيدة، قبل أن يلوذا بالفرار".

"األمناء" خاص:
استدعت مليشــيا اإلخوان اإلرهابية التابعة 
للرشعية، عنارص شــاملية موالية للســلطة 
اإلخوانية يف مقر اللواء الثاين مشــاة بحري 
بشبوة، الســتخدامهم يف االصطدام بالقوات 

املسلحة الجنوبية يف سقطرى.
مليشيات  تحركات  مطلعة  مصادر  وأرجعت 
الرشعيــة اإلخوانية إىل محاولتها اســتبدال 
اللواء  بأفراد  الشــامل  عنارص من محافظات 

األول مشاة بحري بسقطرى.
وقالت إن القرار صــدر بأوامر مبارشة من 
عبدربه منصور هادي،  املؤقت  اليمني  الرئيس 
من أجل تأسيس لواء بديل تابع لتنظيم اإلخوان 

اإلرهايب املسيطر عىل الرشعية.
وأكدت، بحســب ما نرشه موقع "املشــهد 
العــريب"، أن: "الرشعية اإلخوانية، تســتعد 
لفتح جبهة جديــدة يف الجنوب"، معتربة أن 
تحركاتها عــىل األرض تربهن عىل تخليها عن 

اتفاق الرياض.

املحافظ ي�ستدين اأكرث 
من )16( مليار ريال 
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