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ت�صريح مهم لأمني عام االنتقايل حول حماوالت
ا�ستئناف عقد جل�سات برملان ال�شرعية
األمناء  /خاص :

اســتغرب األمني العام للمجلس االنتقايل الجنويب أحمد مللس من إرصار
الرشعية ومجلس نوابها املنتهية رشعيته عىل مخالفة الدســتور والقانون
والرضب بهام عرض الحائط للتسابق عىل استئناف جلسات مجلس النواب .
وقال مللس يف ترصيح صحفي تحصلت "األمناء" عىل نسخة منه أن نسبة
األعضاء الذين تم تعيينهم لشغل مناصب تنفيذية أو عسكرية أو أمنية تسقط
عضوية الربملان باإلضافة إىل املتوفــن ومبجموع إجاميل  ٪٣٠ويضل ٣٠
 ٪متواجدين يف صنعاء لن تتم مشــاركتهم و ٪ ١٥مجموعة املؤمتر التابع
ألحمد عيل وأي اجتامع ســتعقده رشعية اإلخوان بنسبة  ٪١٥باعتبار ٪١٠
نسبة غياب طبيعية يف الظروف االعتيادية فام بالنا اليوم .
وختم أمني عام املجلس االنتقايل الجنويب ترصيحه بالقول "أجزم أنهم مل
يستوعبوا ومل يتأملوا ملا يحدث يف الوطن ويستثمرون الحرب فقط ".

حمى ال�ضنك تقتحم ق�صر (معا�شيق)
والإ�سهال ي�صيب م�س�ؤولني

األمناء /خاص:

علمت "األمناء" بأن مســؤولني يف قرص معاشــيق الرئايس بعدن قد
نقلوا يف ساعة متأخرة من الليل إىل إحدى املستوصفات القريبة من املقر
يف كريرت بعدن ؛ نتيجة الشتباه إصابتهم مبرض حمى الضنك .
وقالت مصادر وثيقة لـ"األمناء" إنه ويف يف اليوم الثاين تم استدعاء
عدة أطباء إىل معاشيق إلجراء بعض الفحوصات الطبية لبعض املسؤولني
الذين أصيبوا بحالة إسهال حاد ممن رفضوا االنتقال إىل املستوصف خوفا
من ترسيب خرب إصابتهم .
وأوضحت املصادر  :إن من املسؤولني ممن أصيبوا بحالة اشتباه بحمى
الضنك غادروا يوم أمس إىل العاصمة الســعودية الرياض وســط تكتم
شديد.

حميد الأحمر يتربع بـ( )10مليون
دوالر حلملة حزب �أردوغان االنتخابية

األمناء /خاص:

علمــت "األمناء" بأن رجــل األعامل حميد عبداللــه األحمر قام خالل
األيام القليلة املاضية بالتربع بـــ  10مليون دوالر لحزب العدالة والتنمية
الرتيك يف انتخابات البلدية التي أجريت مؤخرا ومني الحزب فيها بهزمية
ساحقة.
وقالت مصادر مطلعة  :إن الشيخ القبيل حميد األحمر املنتمي لجامعة
اإلخوان املسلمني قدما دعام ماليا كبريا ملرشح حزب العدالة يف اسطنبول
خالل حضوره إىل مقر الحزب الذي ظل يرتدد عليه ألكرث من مرة.
يــأيت ذلك يف الوقت الذي مل يقدم فيه ر جل األعامل حميد األحمر الذي
هرب من العاصمة صنعاء قبل اجتيــاح الحوثيني لصنعاء مع العديد من
قيــادات حزب اإلصالح إىل تركيا  -أي دعــم للنازحني يف اليمن ــ الذين
يعانون أوضاعا إنسانية صعبة ــ جراء الحرب التي أشعل فتيلها املتمردون
الحوثيون ودخلت عامها الخامس .

موقف مفاجئ لكتلة ح�ضرموت
الربملانية يربك ح�سابات ال�شرعية

حضرموت  /األمناء  /خاص :

علمــت "األمناء" أن نواب إقليم حرضموت أعلنــوا الثالثاء مقاطعتهم
لجلســة الربملان اليمني الذي تعتزم الرشعية استئناف عقدها يف مديرية
سيئون بحرضموت .
وأوضحت املصادر أن سلســلة اجتامعات عقدها أعضاء مجلس النواب
املنتمني إىل حرضموت أفضت إىل الخروج بقرار جامعي بعدم املشــاركة
يف أي جلسة من جلسات الربملان احتجاجا عىل ما وصفوها باملامرسات
اإلقصائية التي مارستها قيادات نافذة يف الرشعية بحق أبناء حرضموت
والتي وصلت إىل حد إقصاءهم من هيئة رئاســة الربملان وفقا ملخرجات
الحوار الوطني .
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الربكاين  ..املتهم (بقلع عداد) الرئي�س ال�سابق على بعد خطوة من الرئا�سة!

صنعاء  /األمناء :

عىل مــدى العقدين الســابقني ظل
القيادي يف حزب املؤمتر الشعبي العام
الحاكم الشيخ ســلطان سعيد الربكاين
حديــث عامة الشــعب اليمني ونخبه و
وسائل إعالمه الحزبية واملستقلة وذلك
لتمتعــه بديناميكية سياســية فريدة،
واتخاذه منحى الترصيحات السياســية
الجدليــة خاصة يف مجلس النواب الذي
كان وال يزال أحد نوابه البارزين.
هــذه املزايا مكنته مــن البقاء عىل
طاولة السياســة اليمنيــة حتى نهاية
العــام  2014حيث تــم االنقالب عىل
الدولة اليمنيــة ونظامها الجمهوري ما
حدا بالشيخ الربكاين االنزواء بعيدا عن
االنقالب والحرب التي يقودها التحالف
العــريب يف اليمن والتــي كانت إحدى
مفرزات وتبعات ذلك االنقالب املشؤوم.

البركاني ومجلس النواب

ُيعد سلطان ســعيد عبدالله الربكاين
من أقــدم أعضاء مجلــس النواب ،فقد
انتخب ألول مرة عام  1993كممثل لحزب
املؤمتر الحاكم عــن الدائرة  64مبديرية
املعافر محافظة تعز ،ثم أعيد انتخابه يف
العام  1997وخالل هــذه الدورة انتخب
رئيســا للكتلة الربملانيــة لحزب املؤمتر
وال زال يتقلــد املنصب حتى اليوم ،ويف
العام  2003انتخــب للمرة الثالثة عضوا
نيابيا عن الحزب نفســه يف الدورة التي
كان مقررا أن تنتهي يف العام  2009؛ إال
إنه تــم التمديد لها يف اتفاق بني القوى
السياســية اليمنية فيام عــرف باتفاق
"فرباير" ،وقــد تال ذلك التمديد متديدات
أخرى بحيــث أصبحت الدورة االنتخابية
الحالية أطــول دورة انتخابية يف تاريخ
الربملان اليمني.
عــرف اليمنيون الشــيخ ســلطان
الربكاين برملانيــا مفوها ومتحدثا صلبا
مدافعا عــن رؤى الحزب الذي ميثله يف
كل نقاشــات مجلس النــواب اليمني،
وقــد كان للترصيحات التــي يطلقها
الــركاين صــدى سياســيا وإعالميا
متباينــا بني مرحب بهــا ومعارض لها
وهي الترصيحات التي خلقت له الكثري
مــن املناوئني السياســيني وعىل وجه
الخصوص ترصيحاته الشــهرية حول
التمديد للرئيس السابق بعد انتهاء فرتة
واليته الدستورية  ,أو ما بات معروفا يف
األوساط السياســية والشعبية اليمنية
بـترصيح "قلع العداد".

وعىل الرغم من التباينــات املختلفة
حول شخصية الربكاين السياسية ،فإن
أكرث مــن  25عاما مــن العمل الربملاين
والســيايس والحزيب جعلت من الشيخ
الربكاين رقام صعبــا ال ميكن تجاوزه
يف املعادلة السياســية اليمنية ،وهذا ما
بدا واضحا يف اآلونة األخرية بعد الدعوة
لتشــكيل هيئة رئاســية جديدة ملجلس
النواب وكان اسم الربكاين حارضا بقوة
بني أسامء املرشــحني لقيادة املؤسسة
الترشيعية اليمنية.

انقالب عام  2014وهجرة البركاني

يبدو أن التاريــخ وقف بكل قوة غىل
جانب الشــيخ الربكاين يف أحلك ظرف
ســيايس مر عىل اليمن بعــد ثورة 26
سبتمرب  ،1962فعندما تم االنقالب عىل
الدولة اليمنية ونظامها الجمهوري يف
سبتمرب من العام  2014بتحالف شخيص
خفي بني حــزب املؤمتر ومليشــيات
الحويث ،وجد الربكاين نفســه بعيدا عن
ذلك التحالف الغامض الذي لن يكون يف
صالــح املؤمتر وال يف صالح اليمن عىل
حــد وصف القيادي املؤمتــري املرحوم
الدكتور عبدالكريم االرياين ،ونتيجة ذلك
التحالف املبهم فقد نأى الربكاين بنفسه
عن وضع يده بيد مليشيات الحويث ؛ ألنه
كان يرى أنّ هناك أمــرا يدبر بليل لليمن
الدولة ،الثورة والجمهورية.
وبعد انــدالع الحرب حاول الشــيخ

الــركاين رأب الصــدع وإنقاذ ما ميكن
إنقــاذه حفاظا عــى اليمــن ،ولذلك
فقــد حمل نفســه إىل الريــاض بغية
إيجــاد مشــركات بــن اليمنيني أوال
وبني اليمنيني والســعودية ثان ًيا تقود
هذه املشــركات إليقــاف الحرب وطرد
مليشيات الحويث من مؤسسات الدولة،
لكن محاوالته باءت بالفشل و أوصدت
كل يف وجهه األبــواب ما جعله يفضل
االنــزواء عن العمل الســيايس والبقاء
خارج اليمن مهاجرا عىل أن يعيش تحت
رحمة األمئة الجدد مبا ميثلونه من مرارة
وقهر عىل كل مناحي الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتامعية اليمنية.

عودة البركاني

خالل ســنوات الحرب األربع مل يكن
الشــيخ الربكاين واضعــا أصبعيه عىل
كلتا أذنيه  ,أو مسدال جفنيه عىل مقلتيه
هجرا لليمن وتجاهــا ملا يدور فيها من
حرب مدمرة؛ ومن يتابــع لقاءاته يجد
أنه ظل عىل تواصل مــع كل الوطنيني
يف الخارج بعيدا عن صخب اإلعالم وهو
ما ظهــرت نتائجه عندمــا قرر الرئيس
هادي اســتئناف جلسات مجلس النواب
من داخل اليمن وكان الشــيخ الربكاين
مرشــحا ملنصب رئيــس املجلس وقد
تفاجأ الجميع بتوافق كل الكتل الحزبية
عىل ترشيحه رئيسا للمجلس وبأغلبية
ساحقة.

رئي�س هيئة الت�أمينات يق�صي قيادية نقابية عدنية من
من�صبها ب�سبب مطالبتها بحقوق املوظفي

األمناء  /خاص :

مازالت عملية إقصاء وتهميش الكوادر
النقابية الجنوبية من وظائفها مستمرة
انتقامــا وإرضــاء للمفســدين الذين
يعتربون بأن املرافق الحكومية ملكا لهم.
وثيقة تكشــف مدى الحقــد الدفني
الذي ميارســه أرباب الفساد واملقربني
من رئيــس منظومة االحتالل اليمني ؛ إذ
تؤكد الوثيقة أن عيل الهدار رئيس هيئة
التأمينات واملعاشات أصدر قرارا تضمن
إزاحة مريفت ســام مدير إدارة املراجعة
يف الشــؤون املاليــة لفــرع التأمينات
واملعاشــات بالعاصمة عدن واستبدالها
بشخص آخر .
وأكد القرار الصادر من الهيئة بتوقيعه
وتوقيع رئيــس الفرع ويحمل رقم ()12
لعام 2019م عىل تكليف شــخص بديال
عن مريفت ســام يف إدارة املراجعة يف
الشؤون املالية.
فيام استنكرت أوساط عاملية جنوبية

قرار كهــذا واعتربته تهميشــا وإقصاء
للقيادات النقابية .
وتوعدت قيــادات نقابيــة جنوبية
بالتصعيد غري املســبوق لها السيام وأن
القرار اســتهدف مريفت سالم بصفتها
رئيس نقابة التأمينات واملعاشات بفرع

عدن .
الجديــر بالذكــر  :إن رئيــس نقابة
التأمينات واملعاشات مريفت سالم تحظى
بشعبية واســعة بني موظفي التأمينات
وقد تم انتخابها رئيسا للنقابة يف شهر
يناير 2019م.

