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�أمني حملي حلج عو�ض ال�صالحي يف لقاء مع (الأمناء)..

نفتقر �إىل ميزانية ت�شغيلية ونطالب ال�شرعية الوقوف معنا
"األمناء" التقاه /ساملني دليو:
أكــد أمني عــام املجلــس املحيل يف
محافظــة لحــج عــوض الصالحي أن
املحافظة بحاجة إىل ستني ميجا وات ال
ريا
ســيام مع اقرتاب فصل الصيف ،مش ً
إىل أن لحج متتلك حال ًيا  18ميجا ،أي إنها
بحاجة إىل  ،% 60إىل جانب إعادة ترميم
إضافية.
وتحدث الصالحي ،يف لقاء أجرته معه
"األمناء" ،عن أوضــاع محافظة لحج،
وفند عددًا من املسائل الشائكة التي تهم
املواطنني.
وقال  :إن رغم املعاناة التي عاىن منها
هو وزمالئه يف الســلطة جراء ما عانت
منه املحافظة بسبب الحرب التي أشعلها
االنقالبيون ضد رشعية الرئيس عبد ربه
منصور هادي إال إنهــم يحاولون العمل
باإلمكانيات املتوافرة.
وأضاف" :لحج تعرضت لتدمري شــبه
كيل للبنيــة التحتيــة ،فمند اســتالمنا
للســلطة واجهنا العديد من الصعوبات
والعراقيل فكان للرتاكامت من ســنة تلو
أخرى أثر بالغ يف تأخر بعض املشــاريع
التنموية والتي ســوف يكــون لها أثر
إيجايب بالنهــوض يف مختلف مجاالت
من الحياة ،حيث نحاول قدر املســتطاع
إعادة تطبيع الحياة بتسهيل كل األمور".
وأشــار إىل أنه منــذ توليهم املنصب
واجهوا بعض التحديات "فقد بدأنا مزاولة
عملنا من بداية شــهر ينايــر 2016م،
وبالتحديد من عدن فقمنا باستئجار مقر
ملزاولة عملنا يف حي اإلنشاءات يك تكون
نقطة انطالق وعبور إلعادة ترتيب البيت

اللحجي تدريجيا حتى متكننا من مزاولة
عملنا والعودة إىل داخل املحافظة".
وتابع" :نشكر رجال املقاومة الجنوبية
أسايس وكبري يف دحر
الذي كان لهم دو ٌر
ٌ
املليشيات ورجال األمن الذين كانوا معنا
خطوة بخطوة ؛ فبعد شــكر الله نشكر
الحاملي الذي شــغل مديرا
العميــد عادل
ّ
لألمن يف فرتة عصيبــة وصعبة وأثبت
جدارته ونشكر أيضا العميد صالح السيد
وكل ضابط وفرد وجندي يشــهر حرصا
وحبا يف محافظته ؛ ليك ينعم كل أبنائها
باألمن واالســتقرار فــكان واليزال لتلك
الجهود الكبرية والجبارة االثر الكبري يف
نفوسنا وأثبتوا أن معادن الرجال األوفياء
واملخلصني ألوطانهم وأهلهم ال تظهر إال
وقت الشدائد واملحن فكان لتوحد األجهزة
األمنية يف املحافظة دور فعال وبارز يف
استقرار كل األوضاع ألن الجانب األمني
أهم ركيزة ألي عمــل تنموي وخدمايت
والدليل اســتثامرات رجال املال واألعامل
يف أي مجــال وأي مكان ولــن يتحقق
لهــا النجاح إال بالجانــب األمني ،فنحن
يف هذه األيــام يف محافظة لحج نعمل
عىل هذا األســاس حيث يوجد لدينا قائد
حكيم اللواء الركن  /أحمد عبدالله الرتيك
محافظ لحج ،والــذي كانت إصابته يف
قاعــدة العند مؤملة وســبب لنــا فراقه
متاعب خالل فرتة تلقيه العالج".
واســتطرد الصالحي خــال حديثه
لـ"األمناء"" :نتمنى أن نكون عند حسن
الظن يف تســيري شؤون املحافظة خالل
فرتة غياب محافظ لحج ورغم أننا نفتقر
مليزانية تشــغيلية فاملحافظــة بحاجة
ماسة لها ،ويف نفس الوقت عىل الرئيس
والحكومــة الوقوف معنا كــا عودتنا

نرفض العشوائية يف العمل املؤسسي

 10آالف متقدم للوظائف لم يحصلوا على نسبتهم
دامئا والذي ال ننىس يف املقام أن نتقدم
بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لفخامة
املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس
الجمهورية عىل وقوفــه مع محافظة
لحج وأبنائها يف أحلك الظروف".
وأكد الصالحــي  :إن "ما هو موجود
لدينا هو اجتهادات خاصة لألخ املحافظ
وبقية منتسبي الســلطة املحلية فزادنا
تقديرا عندما عــرف وأدرك أننا مقدرين
وضع البلد وأيضا الشــكر لدولة رئيس
الوزراء د .معني عبد امللك ونائبه املهندس

وزيــر الداخلية  /أحمــد امليرسي اللذان
عقدا سلســلة من اللقاءات للوقوف عىل
أوضاع املحافظة ومتابعتهم املســتمرة
واملتواصلة لكل كبرية وصغرية.".
وقال" :نحاول قدر املستطاع توصيل
الخدمات واملشــاريع بالتســاوي بني
املديريات كام أن متابعة وصول الخدمات
واملشاريع يتم عرب توزيع املهام اإلدارية
بني أعضاء السلطة املحلية ومدراء عموم
املديريات حيث يوجد لدينا وكالء لشؤون
املديريات والقطاعــات لتحقيق الضغط

عىل السلطة املحلية وكذلك إعطاء الثقة
لكل منتسبي السلطة املحلية وهذا يكرس
امللل والخمول ويجعلنا يف نشاط وحيوية
عىل مر السنني".
وعام تحقق خالل السنوات التي تلت
الحرب أوضح أن الســلطة املحلية تعمل
جاهدة عىل تحريك امليــاه الراكدة حتى
وإن "وجدت مشــاريع متعرثة لسنوات
مضت فنحن نعمل عــى إيجاد الحلول
املناسبة ألن املواطن ال يريد من أي سلطة
إال توفري الخدمات األساسية والرضورية
؛ فنحن يف الســلطة املحلية استعرضنا
ملف ًـــا للوكالء كال يف مجال اختصاصه
وكذلك مدراء العموم ونرفض العشوائية
بالعمل ؛ ألنها سوف تسبب لنا إرباكا".
وحــول تأثري الحرب عــى العمل يف
املحافظة قال" :عاشت املحافظة حربني،
حرب الحــويث والقاعــدة والتي أرضت
بالبنية التحتية مبا لها وعليها ومل يسلم
مــن التدمــر أي مجال ،وقــد واجهتنا
صعوبات يف تأثيث وإعادة إعامر املباين
التي تعرضت للتدمري جراء الحرب".
وأضــاف" :نشــكر الهــال األحمر
اإلمــارايت الذي قدم لنــا  10ميجا وات
ونتوقع وصول  20ميجا وات يف شــهر
رمضان املبارك".
واختتم الصالحــي حديثه بالتطرق ملا
يــدور يف كواليس الرتبية بلحج بالقول:
"بلغ غالبية املدرســن أحــد األجلني،
ومنــذ عــام 2011م واملحافظة مل تأخذ
نســبتها من التوظيــف يك تتواكب مع
االجتيــاح ،فهناك جيش مــن املتقدمني
والــذي بلــغ عددهــم  10آالف متقدم
للوظائف من حملة الدكتوراه واملاجستري
والبكلوريوس يف الخدمة املدنية".

�أمريكا � :إغالق م�ضيق هرمز ُيعر�ض �إيران ل�ضربة ع�سكرية

وترامب يرى يف ت�صنيف الإخوان كمنظمة �إرهابية (�أمرا منطقيا)
"األمناء" غرفة األخبار:
قال املحلل األمرييك ،جيمس روبنز،
الباحث البارز لشؤون األمن القومي يف
"مجلس السياسة الخارجية األمريكية"
إن إغالق مضيق هرمز ســيعرض إيران
لرضبة عسكرية.
واعتــر روبنز يف مقــال له مبوقع
إذاعة "فــردا" األمريكيــة أن "طهران
ترتكب خطأ فادحــا إذا كانت تعتقد أن
ليس لديها مــا تخرسه من خالل التهديد
بإغــاق املضيق أو أنهــا تجعل اآلخرين
يعانون مثلها".
ورأى أن "مضيق هرمــز قناة دولية
محمية ومحاولة إغالقها بالقوة ستكون
غري قانونية".
وأضاف" :األهــم من ذلك أن املادة 37
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
( )UNCLOSتضمن املــرور العابر إىل
املجاري املائية "املســتخدمة يف املالحة
الدوليــة بني جزء من أعــايل البحار أو
منطقــة اقتصادية خالصــة وجزء آخر
من أعايل البحــار أو منطقة اقتصادية
خالصــة" وهذا ينطبــق بوضوح عىل
مضيق هرمز.

وأكد أنه بالرغم من أن الواليات املتحدة
ً
طرفا يف املعاهدة ،فقد اعرتفت
ليســت
جزءا فعالة يف القانون
بأحكام االتفاقية ً
الدويل العريف.
ورمبــا تعتقــد طهــران أن الدول
املتعاطفــة يف مجلــس األمــن التابع
لألمم املتحدة مثل روســيا ستســتخدم
حــق النقض ضد أي محاولة للســاح
باستخدام القوة إلعادة فتح املضيق ،لكن
االضطــراب الناجم عن اإلغالق ميكن أن
ً
عميقا لدرجة أنه ســيخترب حتى
يكون
اســتعداد موســكو للوقوف إىل جانب
رشيكها االسرتاتيجي.
واعتــر جيمــس روبنــز أن تعويل
إيران عىل حلفائها مثل روســيا التي قد
تســتخدم حق النقض ضد أي محاولة
للســاح باســتخدام القوة إلعادة فتح
املضيق ،لن تجدي نفعا.
وأضاف أن "الواليــات املتحدة ودول
منطقة الخليج ستكون بال شك مستعدة
للقيام بعمل عسكري بغض النظر عام إذا
كانت األمم املتحدة قد سمحت باستخدام
القوة أم ال".
وأكــد روينــز أن "الرئيس األمرييك
دونالــد ترمب عىل وجــه الخصوص ال
يعتقــد أن الواليات املتحدة مقيدة قانو ًنا

يف ردها عىل استفزازات إيران ملجرد أن
األمم املتحدة اختارت عدم التحرك".
وشــدد عــى أن الواليــات املتحدة
مستعدة لهذا الســيناريو حيث أظهرت
مناورات "تحدي األلفيــة" لعام 2002
مدى تكلفة مثل هذه املواجهة.
ومع ذلك رأى روبنز أن "قوات التحالف
البحرية لن تندفع ببســاطة إىل املضيق
لتســتقر عليه أرساب الطائــرات بدون
طيار والقوارب الصغــرة ذات الهجوم
الرسيع والصواريخ املضادة للسفن التي
تطلق عىل الشاطئ".
وأضاف" :ســيكون هنــاك تحضري
شامل لســاحة املعارك من قبل األصول
الجوية وقوات العمليــات الخاصة قبل
وضع أي سفن حربية يف موقع يعرضها
للتهديد".
وقال  :إن "الرد العســكري األمرييك
مقصورا
عىل إغالق املضيق لن يكــون
ً
عىل منطقة هرمز ،حيــث ُتعترب جميع
السفن والغواصات السطحية العسكرية
اإليرانية ،ســواء كانــت منترشة أو يف
ً
أهدافــا مرشوعــة ،وكذلك أي
املينــاء،
طائرات عسكرية إيرانية".
وتابع" :ستســتهدف البنية التحتية
لالتصاالت يف إيــران ،فض ًال عن مراكز

اإلمداد ودوائر القيادة والسيطرة والقيادة
العسكرية الرفيعة املستوى".
كــا رأى أن "مــن شــأن املواجهة
العســكرية املفتوحة من هذا النوع أن
تدعم حجة شن رضبات اسرتاتيجية ضد
املنشــآت النووية اإليرانيــة املعروفة أو
املشتبه فيها".
تصنيف اإلخوان كمنظمة إرهابية!
أعلنــت الســكرترية الصحفية للبيت
األبيــض ســارة ســاندرز ،أن اإلدارة
األمريكيــة تعمل عــى إدراج اإلخوان
املســلمني عــى قامئــة التنظيــات
اإلرهابية.
وأوضحت" :لقد تشــاور الرئيس مع
فريق األمن القومي وقادة املنطقة الذين
يشاركونه قلقه .وهذا التصنيف يسري يف
طريقه".
وقالــت صحيفة "نيويــورك تاميز"
األمريكيــة ،إن إدارة الرئيس األمرييك
دونالد ترامب تضغــط من أجل تصنيف
جامعة اإلخــوان املســلمني كمنظمة
إرهابية أجنبية.
وأضافــت الصحيفــة األمريكيــة،
بحســب مســؤولني مطلعني ،أن البيت
األبيض أصدر تعليامتــه لألمن القومي

والدبلوماســيني لبحث طريقة لفرض
عقوبات عىل الجامعة ،وذلك بعد زيارة
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس إىل
واشنطن.
وأشــارت الصحيفة إىل أن من شأن
القــرار أن يتضمن عقوبــات اقتصادية
واســعة عىل رشكات وأفــراد اإلخوان
املسلمني.
وأكــدت أن ترامب يــرى يف تصنيف
اإلخوان كمنظمــة إرهابية أمر ًا منطقي ًا،
وألزم إدارته بإكامل الخطوة.
وقال املسؤولون ،وفق ًا للصحيفة ،إن
جون بولتون ،مستشــار األمن القومي
ومايك بومبيو ،وزير الخارجية ،يدعامن
الفكرة .فيام يسعى البنتاغون وموظفو
األمــن القومي املحرتفــون واملحامون
الحكوميون واملسؤولون الدبلوماسيون
جاهدين إليجــاد خطوة محدودة تريض
البيت األبيض.
وأشــاروا إىل أن هذا القرار من شأنه
إحداث توتر كبري يف العالقات مع تركيا،
التي يعترب رئيسها ،رجب طيب أردوغان،
مؤيــدا قويا لإلخوان .كــا أنه من غري
الواضح ما هي العواقب التي ســترتتب
عىل األمريكيني واملنظامت اإلنســانية
األمريكية التي لها صالت بالجامعة.

