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ناشطون وإعالميون يتحدثون عن بيان االنتقايل بشأن قرارات هادي:

عدن / األمناء / خاص :
عقدت األمانة العامة لهيئة رئاســة 
املجلس االنتقايل الجنويب، أمس االثنني، 
اجتامعها الدوري برئاسة األستاذ فضل 

محمد الجعدي نائب األمني العام.
الصادر  البيان  االجتامع  واستعرض 
عــن اجتــامع  هيئة رئاســة املجلس، 
املجلس  فيه  اســتنكر  الذي  األحد،  يوم 
اتفاق  تنفيذ  استكامل  تعطيل  محاوالت 
الرياض عــر قرارات أحاديــة الجانب 
الرئيس عبدربه منصور هادي،  من قبل 
مؤكدًا أن تجاوز مضامني اتفاق الرياض 
لن يؤدي سوى إلفشــال عمل حكومة 

املناصفة وإرباك املشهد العام. 
واســتمع االجتــامع إىل التقريــر املُقدم مــن الدائرة 
االقتصادية  القضايــا  أبرز  اســتعرض  والذي  االقتصادية، 
أبرزها مشكلة االسترياد واالحتكار  الجنوبية،  الساحة  عىل 
التجاري عىل حســاب العدالة يف املنافسة التجارية، وكذا 
ارتفاع أســعار الســلع الغذائية وتدهور سعر رصف العملة 
املحلية. كــام تناول التقريــر االقتصادي أزمــة املياه يف 
العاصمة عدن، والفساد يف املؤسسات العامة والدور الذي 
يفرتض أن يضطلع به الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة يف 
هذا الخصــوص، باإلضافة إىل عدد من القضايا االقتصادية 

األخرى.
وتطرق االجتامع آلخر املستجدات السياسية واالقتصادية 
واألمنية والخدمية إىل جانب القضايا املتعلقة بنشاط دوائر 
األمانة العامــة والهيئات التنفيذيــة يف املحافظات، حيث 
ُقدمت املقرتحات التي من شــأنها دعم سري العمل وتعزيز 
الجانــب الخدمي واألمني يف العاصمــة عدن ومحافظات 

الجنوب.
هذا وقد اســتعرض االجتامع تقرير النشاط األسبوعي 
لدوائــر األمانة العامــة، كام اســتعرض محرض اجتامعه 

السابق وصادق عليه.

األمناء/خاص:
تحت رعاية محافظ محافظة عدن 
أحمــد حامد مللــس، وبتوجيهات من 
رئيس هيئة تنظيــم النقل الري عيل 
لشئون  املحافظة  محروق، دشن وكيل 
ومدير  جعمــاين،  خالد  الري  النقل 
النقل بعــدن فارس  عام فــرع هيئة 
شعفل، ومدير إدارة رشطة السري بعدن 
العقيد جامل ديان، خطة تنظيم حركة 

الناقات الكبرية األحد.
ترصيح  يف  شــعفل  فارس  وقال 
صحفي: "تم البدء بتنفيذ خطة لتنظيم 
بالتعاون  عدن  بالعاصمة  النقل  حركة 
مــع الجهات ذات العاقــة، وذلك من 
خال منــع حركة مرور الشــاحنات 
املتوسطة والكبرية عر جولة كالتكس 
حتــى كورنيــش رميي من الســاعة 
الثامنة صباحا وحتى العارشة مساء".

وأضاف أنه تم نصب لوحة إرشادية 

بذلك يف جولة كالتكس، فيام  عماقة 
أشــار إىل عزم قيادة الهيئــة العامة 
استكامل  بعدن  وفرعها  النقل  لتنظيم 
الخطة خال الفرتة املقبلة ملا من شأنها 

تخفيف االزدحام وتنظيم حركة السري.
وتشهد مدينة عدن اختناًقا مرورًيا 
حادا خال الســنوات القليلة املاضية، 

األمر الذي خلف استياًء شعبًيا كبرًيا.

األمناء / رصد ومتابعة :
الصادر  البيان  أن  سياسيون  اعتر 
مساء  الجنويب،  االنتقايل  املجلس  عن 
األحد ، والذي أىت ليحــدد موقفه من 
يكشف  األخرية،  هادي  الرئيس  قرارات 
عن تحول سيايس قوى لدى االنتقايل.
وقالوا يف تعليقاتهم إن البيان كان 
سياسيا ومحرتفا، ويحمل دبلوماسية 
االنتقايل،  اكتسبها  التي  الثقة  تكشف 
مؤكديــن أنه وبعــد هــذا البيان لن 
يتخبط ويتشتت االنتقايل يف مواقفه 

مستقبا.
ويف هــذا الصدد قــال الصحفي 

واملحلل السيايس ماجد الداعري: "جاء 
بيان االنتقايل موفقا ومقتضبا ومركزا 
بشكل سيايس احرتايف متمكن وغري 
املتواضع كونه  مســبوق يف تقديري 
بدايــة تحول ســيايس قوي  يعكس 
مختلف  عــىل  اللعب  يف  لانتقــايل 
التطــورات  االتجاهــات واســتثامر 
لصالحه كطرف رســمي يف حكومة 

الرشعية ألول مرة".
اليوم  االنتقايل  أن  "أجزم  وأضاف: 
وبعد هــذه البيان لن يكــون بتخبط 
وتشتت ما قبله وقبل دخوله يف رشاكة 
قرسيــة إجبارية مــع حكومة طاملا 

كانت تصفه باالنقايب املســلح عليها 
وتسعى البتاعه عسكريا كأولوية لها 
قبل العدو الحقيقي املشــرتك املتمثلة 

مبليشيات الحويث".
الكاتب الســيايس  من جانبه قال 
صالح أبــو عوذل: "بقــراءة رسيعة، 
العالية  السياســية  الثقة  البيان  يبني 
التي يتعامل بهــا املجلس مع مختلف 
الوصول  القضايا، ومدى جديتــه يف 
إىل تســوية سياســية ال تنتقص من 
تقرير مصريه، وهذه  الجنوب يف  حق 
الثقة السياسية تكسبه حضورا محليا 

وإقليميًا".

وأضاف: "بيــان مقتضب أكد فيه 
الطرف  وجعل  الصلب،  موقفه  املجلس 
اآلخر يف موقــف املتمرد، وأي خيارات 
مصلحة  يف  ســتصب  الطــرف  لهذا 
املجلس، فالتلويح بالخيارات العسكرية 
مل تعد متاحــة لطرف دخل يف رشاكة 
سياسية وحكومية، وقد تعجل بالنهاية 
الوشــيكة لهادي كرئيــس، فالرفض 
الشــعبي لهادي مل يعد مقترصًا عىل 
ليس  تزايد،  يف  الرفض  وهذا  الجنوب، 
ألن الجميع يقف مع املجلس االنتقايل 
فحسب ، ولكن لسخط الشعب من غاء 
املعيشة وتوقف رصف املرتبات، ناهيك 

عــن أن قوات هــادي ال تدفع مرتبات 
الجميع  أن  يعني  ملنتسبيها، مبا  كاملة 
متارس  التــي  الســلطة  هذه  يريد  ال 
أتباعها،  والجوع حتــى عىل  الحصار 
ناهيك أن هادي أصبح معروفا للجميع 

بتخليه عن أقرب املقربني منه".
وقال الناشــط الســيايس طارق 
الجنويب  االنتقايل  "بيان  املشــجري: 
تعيينات هــادي األخرية  بخصــوص 
بيان من وجهة نظري مدروس، وخري 
الكام ما قل ودل، يحمل دبلوماســية 
عالية وقانونية يف اتخاذ اإلجراء الذي 

يتناسب مع الفعل".

األمناء/ خاص 
قال مدير عام مديرية دار ســعد: "إن عدن تتعاىف تدريجيا و الفضل 
يعود لله ســبحانه وتعاىل ثم البنهــا البار أخي األمــني العام للمجلس 

االنتقايل الجنويب محافظ العاصمة عدن أ. أحمد حامد مللس". 
وأضاف باراس يف سلســلة تغريدات عىل "تويرت": "هذا الرجل الذي 
اتجه نحو البناء والتنمية وبنــاء الدولة وإىل اليوم هذا منذ توليه منصب 

محافظ العاصمة األبدية عدن".
وتابع باراس: "عمــل بدون كلل أو ملل ومل ينتظــر أي دعم بل عمل 
املستحيل وبإيرادات محدودة وشــهدت عدن وسكانها تقدما كبريا عىل 
األرض  من االزدهار وغريها من املشاريع الذي تصب يف مصلحة املواطن".

وأشــار باراس: "لكل الذي يســأل: ما رس عزميتنا وقوتنا يف عملنا؟ 
نقــول له: إنها من إرادة هذا الرجل القوي املحب لوطنه، وكام عرفناه أخي 
أبو محمد ليس من سنة أو من خمس أو من عرش سنني رجل صلب وثابت 
عىل مبادئه ومحب لوطنه ومخلص لعمله ويحرتم منصبه وال يستغله من 
أجل الجباية وصارم يف عمله ويف قاموسه ال يوجد يشء اسمه واسطة أو 
معرفة حتى إذا كان شخصا من أهله. حفظك الله أخي ودمت لنا جميعًا".

عدن )األمناء( خاص:
أكد عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب لطفي شطارة أن املجلس نقل 
قضية الجنوب من الفعل الثوري إىل السيايس، وأن من فشل يف تجاوزه عسكريًا 

لن ينجح يف ذلك بالفهلوة السياسية.
وقال شطارة يف تغريدة له عىل تويرت: "نقل االنتقايل قضية الجنوب من الفعل 
الثوري إىل الفعل الســيايس مع الحفاظ وتقوية ذراع شعب الجنوب املتمثل بقوة 

املقاومة بكافة تشكياتها كجدار تستند عليه قيادة االنتقايل وشعب الجنوب".
وأضاف: االنتقايل أصبح رقاًم سياســيًا وعســكريًا مل يتجاوزوه بالقوة ولن 

يتجاوزه بالفهلوة السياسية".

هيئة النقل يف عدن متنع مرور ال�شاحنات الكبرية نهاًرا

البيان حتول �شيا�شي كبري وموقف جعل الطرف الآخر يف موقف املتمرد

مدير عام دار �شعد: العا�شمة عدن الأمانة العامة لهيئة رئا�شة املجل�س النتقايل تعقد اجتماعها الدوري
تتعافى يف عهد املحافظ ملل�س

�شطارة: من ف�شلوا يف جتاوز النتقايل بالقوة 
لن يتجاوزوه بالفهلوة ال�شيا�شية

أخبار محلية


