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”األمناء” / عبداهلل الظبي:
االحتجاجات  تصعيد  إطار  يف 
الشــعبية ضد الحكومة جراء تردي 
تشــهدها  التي  املعيشــية  الوضع 
محافظات الجنوب، وتهاوي أسعار 
األجنبية،  العمالت  أم  املحلية  العملة 
شــهدت صباح أمس مدينة زنجبار 
تظاهرات  أبــن  محافظة  عاصمة 
شعبية حاشدة وسط إجراءات أمنية 
األمن  قوات  من  لوحدات  ُمشــددة 
الخاصة الجنوبية تنفيًذا لتوجيهات 
قائد قوات األمن فرع )أبن - عدن – 
لحج - الضالع( اللواء فضل باعش، 
لحامية املتظاهرين السلمين الذين 
خرجــوا يف احتجاجات شــعبية 
الجنوين  االرتفــاع  ضد  حاشــدة 
لألسعار وموجات الغالء املتالحقة.

وندد املتظاهــرون بتواطؤ الرشعية 
اإلخوانيــة يف التضييق عىل املواطنن، 
الظروف  تأزيم  عن  مسؤوليتها  مؤكدين 
املعيشية الصعبة الذي متر بها محافظة 

أبن وباقي محافظات الجنوب.
وسار املتظاهرون إىل سوق زنجبار 
بالوضع  منددة  وعبارات  هتافات  وسط 
املتظاهرين إىل  املتدهور، وعقبها عــاد 

املجمع الحكومي.
وعــر املتظاهريــن عــن رفضهم 
التجويع، ومستنكرين تدهور  لسياسات 
الفاحش  واالرتفــاع  املعيشــية  الحياة 
يف أســعار املواد الغذائية واالستهالكية 
الخدمات  وتردي  النفطية،  واملشــتقات 
إضافة اىل عدم انتظــام رصف مرتبات 
املؤسســتن العســكرين واألمنية يف 

وقتها.
وحملــت التظاهرة، التــي دعا لها 
وبعض  املدين  املجتمع  منظامت  نشطاء 
محافظة  يف  االجتامعية  الشــخصيات 

أبن، حملت شــعار )ال لسياسة اإلفقار 
والتجويــع(، وجابــت شــوارع مدينة 
زنجبار، مرددين هتافات تطالب الحكومة 
بالعمل عىل معالجة االنهيار املتســارع 
للعملــة املحلية امام العمــالت االجنبية 

وتردي الوضع املعييش.
عىل  اللجنة  مــن  القامئون  واصدر 
اكــدوا فيه عىل رضورة  بيان  التظاهرة 
بقوت  واملتالعبن  الفاســدين  إيقــاف 
الشــعب ورفض سياسة االذالل وإيقاف 
املالية  اصحــاب الرصافة والتحويــالت 
املتالعبــن بالعملة وإيقاف املتســببن 
بتدهــور الخدمات االساســية وإيقاف 
التجار املتالعبن بأســعار املواد الغذائية 
بكافة انواعها، مؤكدين مواصلة التظاهر 
االحتجاجية  الوقفات  وإقامة  والتصعيد 
التي  املرشوعة  مطالبهــم  تحقيق  حتى 

كفلها لهم القانون.
بــدوره، قال القيــادي يف املقاومة 
الجنوبية، القائد صدام السعدي: »تحاول 
تلــك املنظومــة الفاســدة يف حكومة 

الرشعية إغــراق محافظات الجنوب يف 
أزمات اقتصادية صعبة للغاية ونحن يف 
محافظة أبن نعاين معاناة إنسانية جراء 
تلك العصابات الفاسدة التي تقوم بها يف 
املحافظة وعىل رأسها محافظ املحافظة 
ومدراء العموم الذين باملحافظة من نهب 
مقدرات املحافظة وكذلك املال العام الذي 
هو حق ألبنــاء املحافظة، فم يقدموا أي 

يشء ألبناء أبن منذ سنوات«.
لكــم  »نقــول  الســعدي:  وأكــد 
يف  مســتمرون  املحافظة  أبنــاء  نحن 
ضد  الســلمية  الشــعبية  االحتجاجات 
الحكومة والسلطات املحلية الفاسدة يف 
املحافظة، ونحملهم املســؤولية الكاملة 
جراء مــا وصل له الوضــع االقتصادي 
واملايل يف املحافظة ومحافظات الجنوب 
بشــكل عام، ونطالب بإيقاف الفاسدين 
واملتالعبن بقوت الشعب ورفض سياسة 
االذالل وإيقاف اصحاب الرصافة، وإيقاف 
ونؤكد  الغذائية،  املواد  بأسعار  املتالعبن 
مواصلــة تصعيدنا حتــى يتغري الوضع 

املعييش الصعب الراهن«.
املوقري  اســامة  قال  جانبــه،  من 
لـ«األمناء«: »نحــن أبناء محافظة ابن 
اليوم نحتج ضد تردي األوضاع املعيشية 
الصعبة جراء االرتفاع الجنوين يف أسعار 
باملحافظة،  واالستهالكية  الغذائية  املواد 
العمــالت األجنبية مقابل  وكذلك ارتفاع 
الريــال، حيث أصبحت اليــوم األوضاع 
صعبة للغاية جراء تلك املامرسات من قبل 
الجهات الحكومية التي لألســف الشديد 
الزالت موجودة يف الرياض، ومل تعد اىل 
الكثري من  العاصمة عدن من أجــل حل 
االمور ومعالجة األزمات االقتصادية التي 

متر بها محافظات الجنوب املحررة«.
وأكد أن: »أبناء أبن مســتمرون يف 
والشعبية  السلمية  االحتجاجات  تصعيد 
يف عاصمــة املحافظة ضد الفاســدين 
والذين يتالعبون بأســعار املواد الغذائية 
نطالب  هنا  ومن  وغريها،  واالستهالكية 
بــأرسع وقت ممكن  بالعودة  الحكومة 
حتى تتحمل مســؤوليات أمام الله أوال، 

ومن ثم امام املواطن بشكل عام«.
املُجتمعي ماهر  الناشــط  فيام قال 
الصالحــي لـ«األمنــاء«: »خرجنا اليوم 
لالحتجاج ســلمًيا، والتعبري عن مواصل 
لــه الوضع االقتصادي جراء سياســات 
التجويــع، وتدهــور الحياة املعيشــية 
أســعار  الفاحش يف  الصعبة واالرتفاع 
واملشتقات  واالستهالكية  الغذائية  املواد 
اىل  إضافة  الخدمــات  وتردي  النفطية، 
عدم انتظام رصف مرتبات املؤسســتن 

العسكرين واألمنية«.
وأشار إىل ان: »عىل حكومة املناصفة 
بضبط  اإلرساع  املعنيــة  الجهات  وكافة 
الغذائية واالســتهالكية،  املواد  أســعار 
وإيقــاف الفاســدين واملتالعبن بقوت 
الشعب وإيقاف اصحاب محالت الرصافة 
والتحويــالت املاليــة املتالعبن بالعملة 
وإيقاف املتســببن يف تدهور الخدمات 
االساســية«، مؤكًدا مواصلــة التظاهر 
االحتجاجية  الوقفات  وإقامة  والتصعيد 

حتى تحقيق كافة مطالبهم.

العاصمة عدن »األمناء« خاص:
 

توقفــت رشكات الطاقة املشــراة 
صبــاح أمــس األول األحــد، عن ضخ 
إمداداتها إىل شــبكة كهرباء العاصمة 
عدن، بعــد انتهاء املهلــة التي حددتها 
للرشعيــة اإلخوانيــة من أجل ســداد 
مستحقاتها املتأخرة من دون استجابة، 
يف الوقت الذي تقوم فيه سلطة اإلخوان 
بتصدير نفط الجنوب واســتغالل موارد 
موانئه، ما يشــري لرغبة ُمبيَته ملعاقبة 
الجنوب وتؤكد متاديها يف شــن  أبناء 

حروب الخدمات بحقهم.
وفقــدت شــبكات الكهربــاء يف 
 133 املاضية نحو  الساعات  عدن، خالل 
الخاصة،  الــرشكات  تضخها  ميجاوات 
بينام تحتفظ بالقــدرة عىل توليد 140 
ما  وهو  العامة،  املحطات  من  ميجاوات 
ترتب عليه زيادة فــرات انقطاع التيار 
الكهربايئ عن مناطق عديدة بالعاصمة 
وتحولت إىل ظالم دامس تكون عواقبه 
وخيمة عىل املواطنــن يف ظل ارتفاع 

درجات الحرارة.
اإلخوانيــة  الرشعيــة  ورفضــت 

املوجهة  الخطابات  لكافة  االســتجابة 
ومل  الرشكات  مســتحقات  لسداد  إليها 
تتجاوب مع املهلــة التي حددتها للدفع 
املايض،  األســبوع  بنهاية  كانت  والتي 
وبدا أن هناك رغبــة لديها لتصدير أزمة 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  جديــدة 
ومحافــظ العاصمة عــدن أحمد حامد 
مللس، ما يؤكد عىل أن موقفها باألساس 
ســيايس ملعاداة الجنوب وشــغله يف 

األزمات الخدمية التي يعانيها.
ويرتــب عــىل انقطــاع التيــار 
الكهربــايئ أزمات عديدة تؤثر بشــكل 
مامرســة  املواطنن  قدرة  عىل  مبارش 
إىل  إضافة  طبيعــي،  بشــكل  حياتهم 
أنها تعرقل خطوات التنمية التي يســري 
فيهــا االنتقايل بالعاصمــة من خالل 
مللس،  املحافظ  يتبناها  التي  املرشوعات 
كام أنها تقود ملشكالت داخلية تستهدف 
إثارة املواطنــن، وبالتايل فإن الرشعية 
تنظــر إىل أزمات الكهربــاء باعتبارها 
ســالح فاعل توظفه كيفام تشاء طاملا 
ظلــت مهيمنة عىل دفــع مخصصات 

الكهرباء.
الخاصة  الطاقة  رشكات  وطالبــت 
بشكل متكرر بالحصول عىل مستحقاتها 

أو أجــزاء منهــا، دون اســتجابة من 
عىل  تســيطر  التي  اإلخوانية  الرشعية 
موارد العاصمة عدن، وترفض منحها أي 

من مواردها.
فيــام تواصــل رشعيــة اإلخوان 

تصدير نفط الجنوب واســتغالل موارد 
املوانئ وجامركها التي قدرتها بـ)700( 
مليار ريال ســنويا، دون ســداد أي من 
التزاماتها، بل عىل النقيض تشــن حرب 

خدمات عىل املواطنن.

وتتغافــل الرشعيــة اإلخوانية عن 
توريد حصيلــة فواتري الكهرباء )البيل( 
من املواطنن يف عدن إىل البنك املركزي، 
عر مؤسسة الكهرباء، إال أنها ال تفضل، 
يف املقابــل، دفــع التزاماتها للرشكات 

الخاصة.
وجددت املؤسســة خالل الساعات 
املاضية دعوتهــا إىل الحكومة برضورة 
الرشكات،  مســتحقات  وسداد  التحرك، 
منًعا لتضاعف ساعات االنقطاع وإغراق 
عــدن يف الظالم، األمر الذي ســيكون 
بحاجة ملزيد من الضغوط عىل الرشعية 
لجرنال  قرارها  التي يخضــع  اإلخوانية 
اإلرهــاب عيل محســن األحمــر الذي 
يتحكم يف قرارات الرئيس اليمني املؤقت 

عبدربه منصور هادي.
املحلية  السلطة  كثفت  املقابل  ويف 
للتعامل مع  بالعاصمة عدن جهودهــا 
بإدخال  األحد  الراهنة ونجحت  األوضاع 
محول كهرباء جديد للخدمة عقب نجاح 
الفرق املعنية يف تشــغيله، وُيســاهم 
املحول الذي يعمل بقوة »MVA 20«، يف 
إنهاء مشكالت انقطاع التيار بأجزاء من 

العريش والدرين واملمدارة.
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