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أخبار

األمناء / غازي العلــــــــــوي :
 

ترّص قوى النفوذ يف الرشعية اليمنية 
مجتمعــة عــى عرقلة وإفشــال جهود 
محافــظ العاصمة عدن األســتاذ / أحمد 
حامد مللــس الهادفة إىل انتشــال أوضاع 
املواطنني  معاناة  من  والتخفيف  املحافظة 
جــراء األزمات املفتعلة التــي تفتعلها تلك 
القوى بــني الحني اآلخــر ضمن مخطط 
وصفه مراقبــون بـ«الخبيث” يتم تنفيذه 

مبنهجية وبأدوات متعددة .
جملــة مــن التحديات، عى رأســها 
النامئة  محاوالت الرشعية تحريك خالياها 
يف املحافظــة من أجل خلخلــة األوضاع 
األمنية، وإفشال املحافظ “مللس” يف مهام 
عمله؛ لتربهن عى أنها ليست مسؤولة عن 
حالة تردي األوضاع التي تشهدها العاصمة 
أن  الحــايل، إىل جانب  الوقــت  عدن يف 
تحريك تلك الخاليا ال ينفصل عن محاوالتها 
الجنوب  يف  الفــوىض  إلثارة  املســتمرة 
االحتاللية يف بعض  الستمرار مامرساتها 

املناطق “.
وكشــفت مصادر خاصة لـ«األمناء« بأن لويب الفساد 
والنفوذ ســّخر كلَّ إمكانياته لعرقلة جهود املحافظ »مللس« 
التي قال سياســيون بأنهــا اقرتبت من »عــش الدبابري« 
ومحاوالت اختالق األزمات تارة باملرتبــات وتارة بالكهرباء 

واملياه وأخرى باملشتاق النفطية وبإثارة الفوىض .
املصــادر ذاتها أكــّدت لـ«األمناء« بــأن نجاح محافظ 
العاصمة عدن طوال األشــهر املاضية بتجاوز اإلشــكاليات 
املفتعلــة واألزمات التــي تختلقها رشعية اإلخــوان أمامه 
دفعها لإليعاز ألدواتها يف ما تسمى بـ«اللجنة االقتصادية« 
املتواجدة بالرياض واملختصة برشاء وقود الكهرباء إىل إعالن 
فشــلها بتوفري الوقود لكهرباء عدن رغــم التزام الحكومة 
بتوفريه واســتمرار تلك اللجنة بعقد االجتامعات التي تكاد 

شبه يومية .
وعى الرغم من اإليرادات الضخمة التي توردها العاصمة 

عــدن إىل خزينة الدولــة دون غريها من 
املحافظــات املحررة إال إن ذلك مل يشــفع 
لها بالحصول ولو بالجزء اليســري من تلك 
النفقات ورشاء  لتغطية بعــض  اإليرادات 
الوقود عــى ِغرار محافظة مــأرب التي 
ترفض توريد اإليــرادات إىل خزينة الدولة 
ويتم رفدها بامليزانية كل شهر من مركزي 

عدن .
وقالت املصادر لـ«األمناء« بأنه وعى 
الرغم من الكم الهائل من العقبات واألزمات 
املفتعلة إال إن املحافظ »مللس« مازال يسري 
تحركاته  ويواصل  ثابتة ومدروسة  بخطى 
الحكومية  املرافق  إىل  امليدانيــة  ونزوالته 
أوضاعها  االطــالع عــى  بغية  الهامــة 
وتصحيــح االختالالت التــي تعانيها تلك 
املرافق الحيويــة الهامة واملرتبطة ارتباًطا 
املعيشــية عالوة  املواطنني  مبارًشا بحياة 
عى تأكيده امليض قدمــا يف كبح جامح 
الفســاد وتطهري املرافق من الفاســدين 

والعابثني باملال العام .
وقــال مراقبون : » أمــام ذلك العبث، 
سيكون أمام املحافظ مللس خياران ال ثالث لهام ، إما الرضوخ 
واالستسالم لضغوطات لويب رشعية اإلخوان وإما االنتصار 
الذي ميثله  الجنــوب  للمواطن وللعاصمة عــدن وملرشوع 

وإعالن ذلك للرأي العام .
ونقلت مصادر مقربة من محافظ العاصمة »مللس« بأن 
املحافظ سيصرب وسيواصل مســرية البناء والتنمية لخدمة 
عدن وأبناءها ولن يدخر جهدا يف ســبيل انتشــال أوضاع 
املحافظة ، مشرية بأنه قد أرسل وأكرث من مرّة رسائل تحذير 
شديدة اللهجة للرشعية اليمنية لإليفاء بالتزاماتها والكف عن 
مامرسات العبث واختالق األزمات التي متارسها عرب أدواتها 

وأنه ينبغي أن تكون الخدمات بعيدة عن السياسة .
املصادر ذاتها نقلت عن املحافظ مللس تأكيده بأنه سوف 
يلجئ إىل قطع »البزبوز” يف إشارة إىل وقف توريد إيرادات 
العاصمة عدن إىل خزينة الدولة وتســخريها لصالح التنمية 

يف املحافظة .

االمناء/ خاص:
 

 كشف عضو الربملان اليمني عيل 
مســعد عيل زيد اللهبي عن املعطل 
املعرقل  وعن  النواب  مجلس  ألعامل 
الحقيقي لتنفيذ اتفاق الرياض الذي 
تم توقيعه بــني االنتقايل الجنويب 

وحكومة الرشعية . 
إن  اللهبي  الربملــان  وقال عضو 
الرئيس عبدربــه منصور هادي هو 
وال  النواب  أعامل مجلس  يعرقل  من 
مامرســة  الربملان  أعضاء  من  يريد 
يف  الفســاد  ضد  الرقابية  أعاملهم 

الحكومة الــذي وصفها بالحكومة 
الفاسدة.

وأكــد اللهبي بأن االجتامع األول 
ملجلــس النــواب يف ســيئون جاء 
الرئيس  فيام  التحالــف  من  بضغط 
هادي واإلصالح ال يريدان ذلك مضيفا 
الصالحيات  يريــد كل  بأن هادي   »:
يعرقل عمل  لذلــك  بيده  والســلطة 

مجلس النواب ألغراض سياسية ».
وقال اللهبي إن اإلخوان املسلمني 
إىل جانب هادي حرصوا عى تعطيل 
الربملان الذي ال يتمتعون بأغلبية فيه.

واعتــرب الربملــاين اليمني عيل 

الرئيس  أن  اللهبي  زيد  مســعد عيل 
تنفيذ  يعرقلــون  واإلصــالح  هادي 
الحكومة  وتشــكيل  الرياض  اتفاق 
االنتقايل  املجلس  إرشاك  ويرفضون 

يف الحكومة.
وعن أسباب عرقلة اتفاق الرياض 
وعمل مجلــس النواب قال اللهبي إن 
يريد حكومة حســب مزاجه  هادي 
ومجلس نواب معطل لذلك يرفض أي 

إصالحات.
واّتهم اللهبي حزب اإلصالح بأنه 
مأرب  يف  ومعسكراته  مواقعه  سلم 

للحويث ونزل أبني القتحام عدن .

االمناء/ خاص:
 

 أكّد الســيايس الجنويب هاين عيل سامل البيض 
أن أمر ســقوط محافظة مأرب بيد الحوثيني ما هي 

إال تحصيل حاصل .
وتســاءل البيض عن ما بعد ســقوط مأرب بيد 
الحوثيــني وما تحمله الرشعية بعد هذا الســقوط، 
حيث قال :«سقوط مأرب هو تحصيل حاصل، فامذا 

بعد؟ وما لدى الرشعية من بشائر«.

وقال البيــض :«حقيقة تحتــاج الرشعية لقدر 
من الشــجاعة ملحاســبة ذاتها وتقييم نفسها من 
املتالحقة  الهزائم  وأســباب  ملوقع  العليا  املستويات 

وكافة االطر«.
وأشــار البيض إىل أن :«التحالــف يحتاج النظر 
بأهمية يف أمر هذه التوليفة من املنهزمني واملنتفعني 
وهي تركة ثقيلة تكدست تحت مسمى رشعية مينية 
بأجهزتها الهيكلية الغري مجدية عى األرض اليمنية 

وال عى مستوى التأثري عاملًيا واقليمًيا«.

األمناء / خاص :
  

حصلت صحيفــة »األمناء« عى 
القصــة الكاملة لهــروب الوزير يف 
العاصمة  وأمــني  الرشعية  حكومة 
حاليا  املقيم  جميل  عبدالغني  صنعاء 

يف العاصمة املرصية  القاهرة  
عبدالغني  أن  املصادر  وكشــفت 
محافظا  يشــغل  كان  الــذي  جميل 
لصنعــاء اندالع الحــرب تعرض بعد 
الحــرب إلطالق النــار  وأصيب أثناء 
آنذاك بأنه  هروبه وتم بث اشــاعات 
قتــل من قبــل مليشــيات الحويث، 
غــري  أن عبدالغني جميل اســتعان 

مبهربني وكان يحمل ثالث شــواالت 
الحدود  إىل  تهريبه  وتم  ذهب  سبائك 
السعودية حيث أوقفته إحدى النقاط 
السعودية، وأخربهم بأنه مسؤول يف 
الحكومة ويريد الدخول وهو مصاب. 
ويضيف املصــدر لـ«األمناء« أن 
جميل عبدالغني قام بإجراء  اتصاالت 
له  الســامح  مــع مســؤولني وتم 
بالدخول إىل الرياض وأخرب السلطات 
الســعودية بأنه ميتلك سبائك ذهبية 
ويريد وضعها أمانة حتى يتعالج يف 
األردن وأرّص  بــأن يتعالج يف األردن 
وبالفعل غــادر إىل األردن للعالج ثم 

عاد إىل السعودية.

األمناء / خاص :
 

 أثنى رئيس املركز الربيطاين للدراســات أمجد طه عى دور أبناء الجنوب 
والقوات املسلحة الجنوبية يف التصدي ملشاريع اإلخوان يف املنطقة.

وأشــار أمجد طه إىل أن أبناء الجنوب ال يحاربون اإلخوان والحويث بل 
يقاومون حرب نظامــي قطر وتركيا عى اليمن ومشــاريعهم الخبيثة يف 

املنطقة.
وأكد طــه أن الهجامت الحويث التي اســتهدفت محطة توزيع املنتجات 
البرتولية شاميل مدينة جدة يف الســعودية جاء بالتنسيق مع اإلخوان يف 

اليمن)مرتزقة قطر( ونظامي تركيا وإيران.

األمناء / خاص :
 

  كشــفت صورا متداولة عن خطر كارثة تهدد البيئة والزراعة مبحافظة 
شبوة ناتجة عن إهامل إصالح أنابيب النفط املتهالكة.

وقالت املصادر إن إهامل إصالح األنابيب يف مديرية  الروضة ســيؤدي 
إىل كارثة بيئية باختالط مياه الجوفية بالنفط املترسب ما ســيدمر األرايض 

الزراعية.
وبدال من أن تركز السلطة املحلية  شبوة عى خدمة املواطن وانقاذ املنطقة 

اتجهت لالهتامم باملظاهر التجميلية لشبوة.
وقال مواطنون :   العجيب أن هذه املصائب يف األماكن الزراعية وليســت 
يف الصحــراء، منتقدين ترصفات املحافظ اإلخــواين باالهتامم باملنتجعات 

واملوانئ تاركا األساسيات.

ع�سو برملاين يك�سف امل�ستور.. من يعرقل عمل جمل�س 
النواب ؟ ومن يعطل اتفاق الريا�س ؟

البي�س : �سقوط ماأرب هو حت�سيل حا�سل.. فماذا بعد؟

هل ي�سمد املحافظ »ملل�س« اأمام حماوالت اإف�ساله وعرقلة جهوده ؟ اأم اأنه �سيتجه لقطع »البزبوز« ؟
تفا�سيل هروب وزير بال�سرعية من 
�سنعاء بثالث �سواالت �سبائك ذهب

رئي�س مركز درا�سات بريطاين ي�سيد مبقاومة اأبناء 
اجلنوب لنظامي قطر وتركيا واالإخوان يف املنطقة

كارثة جديدة تهدد االأرا�سي الزراعية ب�سبوة


