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الكاف  :احلل ال ي�أتي � ّإال من الداخل

يف تعليقه على لقاء عمان...

األمناء  /خاص :

أكــد عضــو هيئة
رئاســة املجلــس
االنتقــايل الجنــويب
املهندس عدنان محمد
الــكاف أن اجتــاع
عــان الــذي يرعاه
املعهد األوريب للسالم،
ال يعــدو إالّ أن يكون
حلقة ضمن سلســلة
طويلــة ومتكررة من
االجتامعات التي ترعاها معاهد أجنبية ألهداف متعددة ومعروفة.
ورأى الــكاف يف تغريدة له رصدتها صحيفة "األمناء"  ":أنه ال
داع للتهويل وتقديم وعود للجنوبيني بنتائج مبهرة".
يوجد ٍ
ووصف الكاف االجتامع بأنه للدردشة ال أكرث ،منوه ًا بأن الحل
ال يأيت إالّ من الداخل وبتضحيات الرشفاء.
ّ
عــان اجتامع تحرضه
وينعقد اليــوم يف العاصمة األردنية
شــخصيات جنوبية مقربة من الرشعية اليمنية وأخرى محسوبة
عىل الحراك الجنويب برعاية املعهد األوريب للسالم.

لقاء الأردن يبحث عن رئي�س
ميني قادم برعاية نا�صر!
األمناء/خاص:

قالت مصــادر وثيقة الصلة :إن اللقــاء الذي يتم حاليا
يف األردن مبثابة اســتطالع الرأي والخــروج برؤية حول
اقرتاحــات تتضمن كيفية إنهاء الحــرب ومن هو الرئيس
القادم لليمن الذي ميكن أن يتفق عليه الجميع والذي يجب
أن يكون جنوبيـ ًـا .
هذا اللقاء غري الرســمي الذي دعا إليــه معهد أورويب
للتنســيق مع األطراف اليمنية يف الحرب وكذا الرئيس عيل
نارص محمد واستدعاء شخصيات جنوبية لهذا اللقاء يأيت
يف إطار األخبار التي تتحدث عن قرب انتهاء الحرب والبحث
عن الحلول السلمية وهناك تسابق عىل تقاسم الكعكة من
قبل بعض األطراف ومنها كعكة رئاسة الجمهورية .
أما بخصوص الوضــع يف الجنوب ووفقــا للمصادر؛
فإن الحلول تأيت مــن دول التحالف ومن الداخل واألطراف
الخارجية تعلم بقوة بحجم االنتقايل السيايس والعسكري
يف الداخل.

عدن  /األمناء  /خاص :

علمت صحيفة "األمنــاء" من مصادر
وثيقة الصلة أن هناك ترتيبات غري معلنة
تجــري حاليا بــن دول التحالف العريب
ومسؤولني يف الرشعية واالنتقايل تهدف
إىل إخــراج جميع املعســكرات من داخل

العاصمة عدن إىل مناطق أخرى .
ويهــدف ذلــك اإلجــراء إىل إبعاد أي
توتــرات قادمة ونزع املظاهر املســلحة
بعد أن أصبحت األطقم العســكرية تشكل
عبئـ ًـــا أمن ًيا إضاف ًيا عىل األمن يف عدن
وتلك املعســكرات وبحسب مصادر ميكن

االستفادة منها يف أمور اقتصادية وبناء
مؤسسات مدنية يف عدن.
وأضافت تلك املصــادر لـ"األمناء" أن
هذه الرتتيبات ســيعلن عنها خالل الفرتة
القادمة أقصاها عقب إجازة عيد األضحى
املبارك .

غريفيث ينقذ احلوثي من عقوبات م�ؤكدة ولوكوك يف�ضح
تدلي�سه وامللي�شيات ت�شرتط  40مليار (تفا�صيل امل�ؤامرة)

األمناء  /خاص :

ڈجنب مارتــن غريفيث ،مبعوث األمني
العام لألمم املتحدة إىل اليمن ،ميليشــيا
الحــويث ،من عقوبــات مؤكــدة كانت
س َت َطالها يف  15مايو املايض ،موعد انتهاء
املهلة األخرية لتنفيذ اتفاق ســتوكهومل،
وأبلــغ يف ذات الوقت مجلــس األمن أن
الحوثيني انســحبوا من موانئ الحديدة،
فضــح تدليس مارتن
إال أن مارك لوكوك
َ
غريفيث ،وأخرب مجلس األمن أن الحوثيني
منعوا الوصول أكرث من مرة لصيانة خزان
ممتلئ بالنفط الخام يف ميناء رأس عيىس
النفطي بالحديدة.
وقال منســق األمم املتحدة للشــؤون
اإلنسانية ،مارك لوكوك ،يف جلسة ملجلس
األمن األول من أمس :إنّ ميليشيا الحويث
رفضت الســاح لفريق تقييــم مخاطر
خزان عائم ممتلئ بالنفط الخام منذ أربع
ســنوات ،يف ســاحل ميناء رأس عيىس
مبحافظة الحديــدة ،ما يهدد بترسب أكرث
من مليون برميل مــن النفط الخام ،متتد
تأثرياته الكارثية من البحر إىل املحيط.
وترفض ميليشــيا الحويث التي تسيطر
عىل ميناء رأس عيىس النفطي ،وميناءي
الحديدة والصليف ،يف محافظة الحديدة،
الســاح لفريق فني تابع لألمم املتحدة
لتفريغ خــزان النفــط الخــام العائم،
واشــرطت مقابل الوصــول إىل خزان

النفط أن تعود
عوائد مبيعات
النفــط للبنك
املركزي الواقع
تحت سيطرتها
يف العاصمــة
صنعاء.
وبنــاء عىل
ً
أســعار النفط
الحالية ،ميكن
أن تصــل قيمة
الشحنة املحملة
عــى مــن
السفينة العامة والبالغة مليون ًا و 140ألف
برميل من خام مأرب الخفيف إىل أكرث من
 60مليون دوالر ،ما يعادل  40مليار ريال
ميني.
يبلغ طول الســفينة العامئة – منصة
تصدير النفط الخــام -التي تبعد  4.8ميل
بحري من ميناء رأس عيىس النفطي يف
محافظــة الحديدة  360م ً
رتا وعرضها 70
مــ ً
را ،وتحتوي عىل مليــون و 140ألف
برميــل من النفط الخــام ،مل يج ِر لها أي
صيانة منذ انقالب ميليشــيا الحويث عىل
الدولة يف  21سبتمرب .2014
وقال وكيل األمــن العام لألمم املتحدة
للشؤون اإلنســانية :إن السفينة العامئة
معرضة لخطر ترسب مــا يصل إىل 1.1
مليون برميل يف البحر األحمر ،وســيمتد

أثرها إىل قناة الســويس ومضيق هرمز،
ما قد يسبب كارثة مل يسبق لها مثيل من
قبل ،وستؤثر عىل البيئة وممرات الشحن
واالقتصاد العاملي.
وحذر خرباء من أن ناقلة النفط العامئة
ميكن أن تنفجر قبالة ســواحل اليمن ،ما
قد يتسبب يف واحدة من أكرب الترسيبات
النفطية يف العامل.
ونقلــت شــبكة "يس إن إن" عن دوغ
ويــر -مديــر البحوث والسياســات يف
مرصــد النزاعــات والبيئــة يف اململكة
املتحــدة -قوله "نظــ ًرا ألن املحركات مل
تكن تعمل ،فإن الغازات الخاملة التي يتم
ضخها يف صهاريــج التخزين ملنع تراكم
الغازات املتفجرة من الزيت املخزن مل يتم
تصعيدها ،ولهذا السبب هناك مخاوف من
حدوث انفجار كاريث.

القيادة املحلية النتقايل حلج  :ال�شمال ي�شن حربه الثالثة على اجلنوب وهذه �أبرز مظاهرها!
حلج  /األمناء  /خاص :

شــخصت القيادة املحليــة للمجلس
االنتقايل الجنويب ملحافظة لحج حقيقة
األوضاع الراهنة التي ميــر بها الجنوب
والقــوى التي تحــاول عرقلــة تحقيق
االنتصــارات والنجاحــات التي يحققها
الجنوبيون عــى كافة املجاالت والصعدة
يف محــاوالت منهــا إلعاقة اســتقرار
األوضــاع يف املحافظــات الجنوبيــة
وبالتايل عــدم متكينهم من اســتعادة
دولتهم الجنوبية التي باتت قاب قوسني
أو أدىن .
وقالت القيادة املحليــة النتقايل لحج
يف بيان صــادر عنها تلقــت "األمناء"
نســخة منه  " :ملــا كان الجنوب قد بات
قاب قوســن أو أدىن من تحقيق هدفه
االســراتيجي يف الحرية واالســتقالل
واستعادة وبناء الدولة الجنوبية الفدرالية
عىل كامــل ترابه الوطنــي وعىل حدود
ما قبل عــام 1990م  ...يكون من نوافل
القــول :إن ذللــك قد أزعج قــوى الرش
والعدوان الشــالية والواقعني يف فلكها
الريب يف ذلك األمر الذي جعلها مجتمعة

ويف هذه اللحظــات التاريخية الفاصلة
تتكالــب وتكثف من حجــم مخططاتها
التآمرية وحربها العدوانية الظاملة عليه
– الجنــوب – األرض واإلنســان ,املوقع
والرثوة بأوجه وطرائق وأساليب متعددة
ومتنوعة  ...متناسقة ومتزامنة " .
وأكد البيــان بأنه ميكن قــراءة أبرز
مظاهــر الحــرب الثالثــة املوجهة ضد
الجنوب من خالل التايل :
ـ حرب مواجهة عسكرية  :وعىل نحو
ما جــرى ويجري عىل حــدود محافظة
الضالــع والحــد واملســيمري وكــرش
والصبيحــة يف محافظة لحج ومكرياس
مبحافظة أبني .
ـ حــرب أمنية  :وعىل صــورة انفالت
أمني ـ زعزعة األمن واالستقرار ـ تهريب
األســلحة واملخدرات واملواد الكياموية ـ
تفــي ظاهرة الجرمية بــكل أنواعها ـ
حرابة ـ تقطعات استيالء عىل املال العام
والخاص ـ فنت داخلية املحاريق والسيلة
بالشيخ عثامن عىل سبيل املثال  ..تهريب
األفارقة عرب السواحل والقامئة تطول ...
 حرب اقتصادية  :وتتمثل بـ  :سياسةوإفقار وتجويع وإذالل  ...ارتفاع أسعار

العمالت  ...ارتفاع أسعار الوقود واختالق
األزمــات  ...ارتفاع وغالء األســعار ...
تأخري رصف املرتبــات والتالعب مبواعيد
رصفها  ...فساد ونهب منظم للامل العام
 ...محاوالت سيطرة واستيالء عىل منابع
الرثوة والنفط والغاز ومناطق تصديرها
 ،وتفجري األنابيــب الناقلة وعىل نحو ما
يجري يف شبوة وحرضموت  ...والتالعب
والســمرسة باألرايض واالستيالء عليها
من خالل تغيري املخططات وإعادة الرصف
وما خفي كان أعظم  ...فض ًال عن محاولة
إفراغ ما تبقى مــن املرتكزات االقتصادية
السيادية من وظائفها وتعطيل نشاطها
لصالح تاجر متنفذ وعىل نحو ما يجري
مع رشكة مصايف عدن ومصلحة الطريان
املدين ـ مطار عدن ـ  ...ويف ذات السياق
ما يجري من محاولة السيطرة عىل البنك
املركزي يف عدن من خالل استرياد عاملة
شــالية يعملون يف بنــك صنعاء مع
الحويث ومتكينهم من مواقع قيادية يف
بنك عدن ومتكني شــخص شاميل تحت
غطاء مســؤول رقابة البنوك من كشف
أرسار البنك والنزول إىل أدواره الســفىل
وتصوير مواقع مــرور النقد أو تصوير

الخزائن ومغاليقها مام ميكن من فتحها
وهو رس منذ أيــام االنجليز حتى اآلن ال
يعرفه إال القامئني عليها عل ً
ام أن الحويث
حاول أثناء دخول عدن فتحها ومل يتمكن .
 -  حــرب اجتامعيــة  :وتتمثــل بــ
:ـ تراجــع دور الخدمــات األساســية
والرضوريــة للمواطنــن بصــورة
عامة والكهرباء واملياه والصحة بشقيها
العالجي والوقايئ والرصف الصحي عىل
وجه الخصــوص مام أدى إىل انتشــار
األوبئــة واألمــراض الفتاكــة بصورة
غري مســبوقة ومحاولة إفساد الشباب
باملخدرات .
 حــرب سياســية  :وتتمثــل بــ :تفريخ مكونات ومســميات بقصد خلط
األوراق ومحاولة ادعــاء متثيل الجنوب
 ...ومحاولة عقد جلسات مجلس النواب
اليمني املنتهــي الصالحيــة عىل أرض
الجنــوب ...ويف ذات الســياق محاولة
اســتيالء وســيطرة عــى املحافظات
ذات األهميــة جيوسياســية املطلة عىل
البحار واملمــرات املائية محافظتي املهرة
وســقطرى عىل ســبيل املثال  ...ناهيك
عــن محاولة إحداث تغيــر دميوغرايف

يف الجنوب من خالل سياسة االستيطان
وتحت غطــاء نازحني من الحرب ورصف
مبالغ خيالية من عائدات ثروات الجنوب
وإيراداته .
 حرب إعالمية قذرة  :جندت لها قنواتفضائية ووسائل تواصل وكتبه مأجورين
يقومون بأدوار الكــذب والدجل والزيف
والتشــكيك ومحاولــة النيــل من رموز
الجنوب وعدالة ومرشوعية قضيته فض ًال
عن مامرســة أســاليب الحرب النفسية
وأن هنــاك خالفات ســتؤدي إىل حرب
أهلية جنوبية وأن الجنوب بصورة عامة
وعاصمته عدن عىل كف عفريت .
وختمت قيــادة انتقايل لحــج بيانها
بالقــول  " :كل ذلــك قد بــات معروف ًا
ٍ
خاف عــى كل ذي عني
للجميــع وغري
بصرية مسكونة بنضال وتضحيات شعب
الجنوب ومتســكهم بعدالة ومرشوعية
قضيتــه حتى االنتصار قريبــ ًا بإذن الله
تعاىل بسبب صمود وتضحيات مقاومته
وتشكيالته ونخبه العســكرية واألمنية
الباسلة وكل أبنائه الرشفاء " .
* (اإلدارة اإلعالمية )

