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محليات

األمناء/غازي العلــــوي:
لـ"األمناء"  خاصة  مصادر  كشــفت 
كواليس لقاءات رسيــة عقدها عددا من 
املسؤولني البارزين يف الرشعية وجامعة 
اإلخوان املسلمني خالل اليومني املاضيني 
للوقوف  الرياض  السعودية  العاصمة  يف 
املســتأجرة  الطاقة  مالك  مطالبات  أمام 
الطاقة  مبســتحقاتهم وتهديدهم بوقف 

عن العاصمة عدن .
الوزراء  رئيس  بأن  املصادر  وأوضحت 
د. معني عبدامللك وقيادات جامعة اإلخوان 
اليمنية  الرشعية  قرارات  عىل  املسيطرين 
اتفقوا عىل تأخري عملية دفع مستحقات 
الطاقة املســتأجرة لغرض سيايس يتمثل 
العاصمة عــدن يف ظالم دامس  بإغراق 
للرتاجع عن  املحافظ مللس  والضغط عىل 

القرارات التي أصدرها مؤخرا .
املصادر ذاتها كشفت لـ"األمناء" عن 
دار ســعد  عالقة قرار مدير عام مديرية 
بالعاصمة عدن الدكتور أحمد عقيل باراس 
بإغــالق مقر جمعية اإلصــالح الخريية 
لإلصالح  اليمني  التجّمــع  لحزب  التابعة 
الذي ميّثل الفرع اليمني لجامعة اإلخوان 
املسلمني باملديرية ، بقرار إدخال عدن يف 
الظالم وتوجيه رسالة قوية بعدم املساس 

مبقرات الجامعة يف العاصمة عدن .
وطبقا للمصادر فان لويب الفساد يف 

الرشعية اليمنية يهدف من خالل املامطلة 
بعدم تســديد مســتحقات مالك الطاقة 
العنف  وأعامل  الفوىض  إلثارة  املستأجرة 
وزيادة السخط الشــعبي وإفشال جهود 
قيادة الســلطة املحليــة بالعاصمة عدن 
التي تعمل عىل النهوض باملدينة وتخفيف 

املعاناة عن أهلها .
املشــرتاة  الطاقة  رشكات  توقفــت 
إىل  إمداداتها  ضــخ  عــن  األحد،  صباح 
انتهاء  بعد  العاصمة عدن،  شبكة كهرباء 
اإلخوانية  للرشعية  حددتهــا  التي  املهلة 
من أجل سداد مســتحقاتها املتأخرة من 
دون استجابة، يف الوقت الذي تقوم فيه 
ســلطة اإلخوان بتصدير نفــط الجنوب 

واســتغالل موارد موانئه، ما يشري لرغبة 
ُمبيَته ملعاقبة أبناء الجنوب وتؤكد متاديها 

يف شن حروب الخدمات بحقهم.
اإلخوانيــة  الرشعيــة  ورفضــت 
االستجابة لكافة الخطابات املوجهة إليها 
تتجاوب  ومل  الرشكات  مستحقات  لسداد 
مع املهلة التي حددتها للدفع والتي كانت 
أن هناك  وبدا  املايض،  األســبوع  بنهاية 
رغبة لديها لتصدير أزمة جديدة للمجلس 
العاصمة  ومحافظ  الجنــويب  االنتقايل 
عدن أحمد حامد مللــس، ما يؤكد عىل أن 
موقفها باألساس سيايس ملعاداة الجنوب 
وشغله يف األزمات الخدمية التي يعانيها.

إىل ذلك أكــدت مصــادر مطلعة أن 

االمناء/خاص:
مع اقــرتاب العام الدرايس الحايل 
2021 - 2022 يســتغل تجار املكاتب 
لبيع املواد القرطاســية ومحالت بيع 
املالبس والحقائب رفع األســعار أمام 
أوليــاء األمور والطــالب.. فجنونهم  
ازداد هذه األيام يف رفع قيمة اســعار 
الكراريــس واالقــالم واملســتلزمات 
بقيمة  بارتباطهــا  معللــني  األخرى 

اليوم سعر  العملة الصعبة حيث يصل 
الكراســة الواحدة لديهــم حجم 100 
ورقة بســعر 400 ريــال عالوة عىل 
كالحقائب  األخــرى  الحاجيات  بقية 
واملالبس واألحذية والكتب الدراســية 
املختفية من مكاتب املدارس اإلعدادية 
والثانوية.. ما سيؤدى إىل عزوف اغلب 
أبنائهم يف  األرس عن الرشاء وبقــاء 
املنازل وعدم التحاق ابنائهم بالدراسة 

هذا العام للتحصيل العلمي. 

بوزارة  ممثلة  الحكومــة  تغاىض 
الرتبية والتعليم عن أساسيات التعليم 
التعليم  بيع مستلزمات  ومتابعة تجار 
وتخفيضها ســيجعل مــن ذلك األمر 
ارتفاع يف نسبة األمية وتفيش الجهل 
بني أوســاط الجيل النشئ عىل الرغم 
من حصول الحكومــة ووزارة الرتبية 
والتعليم عىل الدعــم الهائل منظمتي 
األجيال  لبناء  اليونيسيف  و  اليونسكو 

ولتطوير التعليم يف جميع املجاالت.

األمناء/ سبوتنيك الروسية:
قال نائب رئيــس الدائرة اإلعالمية يف املجلــس االنتقايل الجنويب، منصور 
صالــح، إن موقف املجلس من توجهات وإجراءات مجلــس النواب اليمني لعقد 
جلساته يف مدينة ســيئون مبحافظة حرضموت الجنوبية واضح، وأنه نوع من 

االستفزاز للجنوبيني.
وأضاف يف اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن االنتقايل يرى أن هذا 
العمل االســتفزازي من شــأنه أن يؤدي إىل تصعيد شعبي رافض لوجود رئاسة 

املجلس املذكور يف أي أرض جنوبية.
وتابع صالح، الجنوبيون ينظرون إىل هذا املجلس بصفته مؤسســة رّشعت 
لحرب اجتياح الجنوب عام 1994م، وهو اليوم فاقد ألي رشعية بعد 18 عامًا من 

انتخاباته الصورية التي متت فيها أكرب عملية تزوير لإلرادة الجنوبية.
وأوضح نائب رئيس الدائرة اإلعالمية، لقد حذرنا ونجدد تحذيرنا من مغبة أي 
إجراءات استفزازية كهذه تنسف جهود األشقاء الستكامل تنفيذ اتفاق الرياض، 
ونحمل الرشعية اليمنية املســئولية الكاملة عن أي تداعيات ســترتتب عىل هذه 

الخطوة االستفزازية.
وقال صالــح، إذا كان وادي حرضموت يف حكــم املحتل يف قبضة جامعة 
"اإلخوان املســلمني" وقواتها العســكرية، التي حولت الوادي إىل وكر لإلرهاب 
ومــأوى للجامعات اإلرهابية، فان شــعبنا هناك ســيعلن رفضه وغضبه تجاه 
هــذه الخطوة ومحاولة توطني ذلك املجلس يف حارضة وادي حرضموت ومدينة 

سيئون.
ووصل رٔييس مجلس النواب ســلطان الربكاين ونأيبــاه عبد العزيز جباري 
ومحمد الشــدادي، الثالثاء املايض إىل مدينة سئيون وكان يف استقبالهم نأيب 
رٔييس الربملان محسن بارصة وقيادات السلطة املحلية واألمنية والعسكرية ووزير 
الداخلية، بجانب  قيادة مٔومتر حرضموت الجامع ومرجعيات الوادي والصحراء.

وتعد هذه هي املرة األوىل التي يزور فيها رٔييس الربملان ونوابه مدينة سئيون 
واليمن، منذ عقد الربملان جلســة أوىل يف املدينة ذاتها يف أبريل/ نيسان 2019، 
تم خاللها انتخاب أعضاء هئية الرٔياســة الحالية وأقرو املوازنة املالية للحكومة 

اليمنية املعرتف بها.

حل جمعية الإ�صالح يدخل العا�صمة عدن يف ظالم دام�س حل جمعية الإ�صالح يدخل العا�صمة عدن يف ظالم دام�س 

ارتفاع جنوين يف  اأ�صعار امل�صتلزمات املدر�صيةارتفاع جنوين يف  اأ�صعار امل�صتلزمات املدر�صية

كواليس لقاءات الرياض وقرار مالك الطاقة املستأجرة برفض تشغيل احملطات ..كواليس لقاءات الرياض وقرار مالك الطاقة املستأجرة برفض تشغيل احملطات ..

كواليس لقاءات الرياض وقرار مالك الطاقة املستأجرة برفض تشغيل احملطات ..كواليس لقاءات الرياض وقرار مالك الطاقة املستأجرة برفض تشغيل احملطات ..

مع اقتراب العام الدراسي اجلديد..مع اقتراب العام الدراسي اجلديد..
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األمناء/خاص:
نفــذت االجهزة األمنيــة مترين 
القبضة الحديدية،  لبســط السيطرة 
واحياء  مديريــات  عــىل  الكاملــة 
الذكرى  مبناســبة  عــدن  العاصمة 
الثانية الستشهاد العميد منري محمود 

اليافعي قائد اللواء أول دعم واسناد.

حيــث نفــذت خطة الســيطرة 
الكاملة ابتداًء من الســاعة السادسة 
العارشة صباحًا، وذلك  صباحًا وحتى 
بنــاء عىل توجيهــات الرئيس القائد 
عيــدروس الزبيدي، وبقيــادة اللواء 
ركن صالح عيل حســن رئيس هيئة 
العمليات واللــواء ركن عيل العولقي 
رئيس اللجنة االمنيــة العليا والعميد 

مصطفى عيل مصطفى مدير عمليات 
املشــاركة  القوى  وقيادات  عدن  امن 

بتنفيذ الخطة.
وهدفــت الخطة اىل تدريب كافة 
عىل  والعســكرية  االمنية  القــوات 
العاصمة  عــىل  الكاملة  الســيطرة 
االرهابية  العنــارص  ومحارصة  عدن 
والتخريبيــة والخاليا النامئة وفرض 

النظــام واالنضبــاط وتحقيق اعىل 
مستوى من االمن واالستقرار. 

بصورة  الحديدية  القبضة  ونفذت 
سلسلة ومل تحدث اي اشكاليات خالل 
سري التنفيذ وكان نسبة النجاح  %80 
وهذه النســبة جيدة باعتبار انها اول 
مرة يتــم فيها اغالق عــدن من كل 

املنافذ.

يف ذكرى ا�صت�صهاد ابو اليمامة .. القب�صة احلديدية تغلق عدن ب�صكل كامل

رشكات الطاقــة املســتأجرة بالعاصمة 
بصورة  وتتعامل  االبتــزاز  متارس  عدن، 
انتهازية مقيتة، وترفض تشغيل املحطات 
رغم اســتيفاء االجراءات املالية الخاصة 

بسداد مستحقاتها املالية. 
رشكات  أن  إىل  املصــادر  وأشــارت 
االجراءات  ســري  يف  شــككت  الطاقة، 
تأكيدات  عىل  الحصول  واشرتطت  املتبعة 
من أن املعامالت قد تم تحويلها إىل الجهة 

املختصة واملوظف املختص.
ولفتت املصــادر إىل أنه وعىل الرغم 
املعاملة  بتحويل  تأكيد  من حصولها عىل 
للموظــف املختص، فإنها عــادت لتتلكأ 

وتطلــب التواصــل مع املوظف بشــكل 
شخيص وهو ما تم، غري أنها عادت مرة 
وســائل  بإغالق  االبتزاز،  لتامرس  أخرى 
التواصــل معهــا يف محاولــة واضحة 

لتعطيل تشغيل املحطات. 
ويف ظل تراجع خدمة الكهرباء وتزايد 
ساعات االنطفاء وارتفاع درجات الحرارة، 
برزت دعوات كثرية عرب منصات التواصل 
االجتامعي تدعــو للتعامل بحزم مع تلك 
املواطنني،  تتلــذذ بتعذيب  التي  الرشكات 
وتحاول إظهار الدولــة مبظهر الضعيف 

والعاجز.


