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محليات

عدن/ األمناء/ منير مصطفى وقيصر ياسني
أكد مدير عام جمــرك رقابة دار 
ســعد محمود محمد الحــاج  بأن 
عدد الســيارات التي تم ترســيمها  
باملحافظــة منذ  بداية شــهر يناير  
حتى يونيــو  2022م  وهو  النصف 
األول  من العام الحايل  300 سيارة، 
وهذا مؤرش يــدل عىل ضعف إقبال 

املواطنني عىل ترسيم سياراتهم. 
 وأشــار مدير عام جمــرك دار 
ســعد محمود  محمــد الحاج  يف 
حديثــه القصري  لـــ "األمناء" بأن 
عــدن تتواجد بها أعــداد كبرية من 
الســيارات، فالدولــة وجهت وزارة 
املالية بعملية حرص لعدد الســيارات 
املنافد والبدء مبعالجة  املتواجدة يف 
أوضاعها كون بقاءها بدون ترسيم  
يشكل خسارة عىل الرأسامل الوطني 

واملواطن وخزينة الدولة. 
 وكشــف محمود الحــاج  بأن 
هناك  من اســتغل  فرتة الحرب وتم 
إدخال عدد كبري من السيارات  بطرق 
غري قانونيــة، إال أنــه حاليا بدأت 
األوضاع تتحسن وتستقر يف املنافد  

االهتامم  بفضــل  وهذا  الجمركية، 
الطيــب والجهــود املبذولة من قبل  
وحكومة  واملالية  الجــامرك  قيادة  
املناصفة، وأن شــاء الله ســتكون 

املرحلة القادمة أفضل.
 واختتــم مدير عام جمرك رقابة 
دار سعد محمود الحاج بحّث األخوة 
املواطنني إىل اإلرساع يف  ترســيم 
ســياراتهم التي مل ترســم حتى ال 
والغرامات  لإلجــراءات  يتعرضــوا 

القانونية.

عادل العبيدي
األصل يف حزب اإلصالح اإلخــواين أنه كان يعيش 
التمرد بكل أشــكاله ضد أمن ومصالح التحالف العريب 
منــذ انطالق عاصفة الحزم، لكن وبعباءته السياســية 
التي كان يلبســها اســتطاع حزب اإلصــالح اإلخواين 
أن يخفــي ذلك التمرد لفرتة مثان ســنوات من الحرب، 
مدعًيــا أنه يحــارب الحوثيني بينــام كان هو من ميد 
الحوثيني بكل يشء، وأنه هو الســلطة والرشعية بينام 
كان هو من يحارب املواطنني يف معيشــتهم ورواتبهم 
وخدماتهم وأمنهــم، وأن القوة العســكرية التابعة له 
هي جيش وطني بينام هي كانت عبارة عن ميليشــيات 
متطرفة من اإلخــوان والقاعدة وداعــش والحوثيني، 
وأنه يف صف التحالــف العريب يف الحفاظ عىل أمنهم 
القومي ومصالحهم االقتصادية بينام كان هو ضد أمن 
الســعودية واإلمارات وضد دول التحالف العريب برمتها 
التي كان يطبخها ضدهم مبساعدة  املفتعلة  باملؤامرات 

دول إقليمية أخرى.
التي مل  املغالطات لحــزب اإلصالح اإلخــواين  تلك 
تنطيل عىل شــعب الجنوب وقيادته السياســية والتي 
دامئا مــا كانوا يحذرون الســعودية منهــا، تارة من 
خالل محــاورات االنتقايل السياســية وتارة من خالل 
وقوف الجيش الجنويب ضد ميليشــيات الحوثيني وضد 
ميليشــيات اإلخوان يف وقت واحد، خالل مثان سنوات 
حرب، ها هو حزب اإلصالح اإلخواين يظهر تلك التمردات 
بوضوح تام بعد انقشــاع عباءته السياســية التي كان 

يتســرت بها، خاصة من بعد اإلعالن عن تشكيل مجلس 
القيادة الرئايس، ثم ظهرت بشــكلها العلني املتعمد من 
بعد معركة شــبوة، وها هي تلك التمردات اإلخوانية ضد 
قرارات مجلــس القيادة الرئايس وضــد دول التحالف 
العريب تتوسع بشكل مفضوح وقبيح بتعمدها توسيع 
دائرة املعارك يف شــبوة من خالل اســتقدام تعزيزات 
عســكرية للميليشــيات املتمردة من مأرب والعرب ومن 

وادي حرضموت.
التمرد اإلخواين العســكري عزز أيضا بتمرد إخواين 
سيايس وذلك من خالل البيان الصادر عن حزب التجمع 
اليمني لإلصالح الــذي أوحى فيه أن الحزب بصدد إعادة 
النظر يف مشــاركته يف كافة املجــاالت وبتحريضاته 
ضد مجلس القيــادة الرئايس وضد القوات املســلحة 
الجنوبية الرشعية، كام ظهــرت أيضا من خالل رفض 
ســلطان العرادة محافظ محافظة مأرب قرارات وأوامر 
بتعيني  القاضية  الرئــايس  القيادة  مجلس  وتوجيهات 
محافظا ملحافظة مأرب وبإيقاف التحشــيد العسكري 

باتجاه شبوة.
ومع هذا فكلام زادت متردات حزب اإلصالح اإلخواين 
العســكرية والسياســية كان ذلك يف صالح االنتقايل 
وقضية شــعب الجنوب ولصالــح دول التحالف وذلك 
لتطهري املحافظات الجنوبية املحررة منهم ومن رجسهم 
ومن كيدهم وخياناتهم العســكرية والسياســية التي 
سعوا بها فساًدا يف كافة املحافظات الجنوبية ويف كل 
املجاالت وقد حان الوقــت أن يعيش وطننا الجنوب يف 

أمن واستقرار سيايس وعسكري ومعييش.
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