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»األمنــاء« أجــرى اللقــاء/ شــكيب 
راجح :

وقعــت وزارة الكهرباء والطاقة يف 

والشامل،  الجنوب  بني  املناصفة  حكومة 

الخميس املنرصم، يف العاصمة السعودية 

الريــاض، عــى منحة وقود لتشــغيل 

محطات الكهرباء، وهــي املنحة املحددة 

بكميات أو قيمة محــددة، وذلك بحضور 

معايل وزير الكهربــاء والطاقة املهندس 

مانع بن ميني.

التنفيذ  حيــز  املنحة  دخــول  وفور 

الكهرباء  يتوقع استقرار متوين محطات 

بالوقود.

عقب التوقيع، أجرت 

»األمنــاء« لقاًء مقتضًبا 

مــع وزيــر الكهربــاء 

والطاقــة يف حكومــة 

الجنوب  بــني  املناصفة 

مانع  املهندس  والشامل 

عن  فيه  تحدث  ميني  بن 

للصيف  الــوزارة  أهداف 

استخدام  وأهمية  القادم 

الوقــود الرخيــص يف 

التوليد  محطات  تشغيل 

كاملازوت مثاًل.

وعن خطــة الوزارة 

خاصة  القــادم  للصيف 

الحــايل  الصيــف  وأن 

عى وشــك االنتهاء، قال وزير الكهرباء 

“عملنا  ميني:  بن  مانع  املهندس  والطاقة 

إعــداد خطة  الوزارة عى  خالل تولينــا 

عاجله للصيــف القادم وكانــت واقعية 

دون مبالغة أخذت بعني االعتبار الظروف 

الحالية للبلد”.

وأضاف: »مشــكلتنا يف الكهرباء مل 

للتنفيذ وكان  نحدد مساًرا واضًحا وقاباًل 

سابقا كل ما يتم إنجازه عبارة عن قرارات 

ارتجالية طارئة.. نحن سنعمل عى تنفيذ 

خطة طارئة فعلًيا لكنها ســتكون بنفس 

مسار الخطة االسرتاتيجية«.

وعن أبرز املشــاكل التي تقابل وزارة 

الكهرباء والطاقة قال املهندس بن ميني: 

“مشــكلتنا األساســية حاليا هي الهدر 

العام بسبب االعتامد الكيل عى  املال  يف 

الظروف  الديزل ويف ظل  التشغيل بوقود 

الحالية للبلد فإن استمرارنا بهذه الطريقة 

انهيار  البلد وبالتايل  انهيار اقتصاد  يعني 

الدولة، والســبب هو أننا مل نــِدر املوارد 

املتاحة، ورغم قلتها إال أنه لو عملنا وفق 

األخذ بعــني االعتبار للجدوى االقتصادية 

للتشغيل فإننا سنعمل عى استثامر الوفر 

املتوقع للبناء الحقيقي ملنظومة الكهرباء 

بكل قطاعاتها”.

التوليد  قطــاع  وعــن 

والتوزيع  النقل  وشــبكات 

قال وزير الكهرباء والطاقة: 

هو  يقلقنا  مــا  أكرث  »حاليا 

قطاع التوليــد، فهو محتاج 

كلفة كبرية لإلنشــاء، ولكن 

عى  للحصول  ترتيبات  هناك 

إضافة  األشــقاء،  من  دعم 

واملساهمة  الحكومي  للوفر 

إقامة  سنستطيع  الحكومية 

محطات توليد يف عدن ومراكز املحافظات 

وبالنسبة  املتاح،  الرخيص  بالوقود  تعمل 

التوزيع، وهذا أيضا  لتطوير قطاع شبكة 

يشــكل هدًرا كبرًيا، حيث أن الفاقد الفني 

لسعاتها  التوزيع  محوالت  تجاوز  بسبب 

وتحملها بتجــاوز لقدرتها املصنعية أدى 

غري  ملســتويات  الفني  الفاقــد  لوصول 

مقبولة وبالتايل ســنعمل ومبســاهمة 

من إيرادات املناطق يف تحســني الشبكة 

وسنأخذها بشــكل مربعات متفرقة مع 

املناطق  للرتكيز عى  االعتبار  بعني  أخذنا 

التي عانــت مؤخــرا يف العاصمة عدن 

خصوصــا من مشــاكل انقطاعات غري 

مجدولة بسبب ما ذكرناه أعاله«.

الكهرباء  وتابع: »إن تطويــر قطاع 

يحتاج لجهود كبرية إدارية وفنية ومالية، 

قانونية،  وحتــى 

ونحــن ســنعمل 

ذكــرت  وكــام 

املتاحة  وباملــوارد 

كل  وسنســخر 

سبيل  يف  الجهود 

التدريجي  التحسن 

نكذب  لن  املأمول.. 

املواطنني  عــى 

أن  نعدهم  ولكــن 

ما سيأيت سيكون 

مىض  مام  أفضل 

وعنه  هدفنا  وهذا 

لــن نحيــد بإذن 

الله”.

بــن  وأكــد 

ميــني أن “الهدف 

اآلخر،  األســايس 

وهــو املهم، أن أي 

وفــر للحكومــة 

أن يسخر  مفرتض 

لتطويــر قطــاع 

الكهربــاء.. طبعا 

يكون  لــن  الوفر 

كبرًيا لكن سيساعد 

يف وضع لبنات أساســية لتحقيق توفري 

محطات كهرباء تعمــل بوقود أقل كلفة 

مثل املازوت مثال”.

العاصمة اجلنوبية عدن ”األمناء” خاص:

ردود أفعــال مرحبة للغاية عّب بها الجنوبيون، 

بعد قرار تعيني القيادي عبد العزيز الشــيخ رئيًسا 

لقطاع اإلذاعة والتلفزيــون يف العاصمة الجنوبية 

عدن.

املنصب خلًفا ملختار  الشــيخ هذا  وســيتوىل 

اليافعي الذي حرص عى توجيه رسالة تهنئة عى 

تويل الشيخ هذا املنصب املهم.

وقال اليافعي، الذي سيتوىل منصب نائب رئيس 

الهيئة الوطنية لإلعــالم الجنويب، يف برقيته: »لقد 

عرفت األخ عبدالعزيــز ورافقته منذ انطالق الحراك 

الجنويب ثم عملنا مع بعض خالل مرحلة تأســيس 

القطاع وتأسيس الهيئة الوطنية لإلعالم«.

وأضاف: »عرفته مخلصًا لوطنه متفانيًا متميزًا 

يف عمله، أسأل الله له العون والتوفيق والنجاح يف 

إدارة أهم قطاعات الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، 

كام أدعو الجميع لدعمه والوقوف إىل جانبه للنجاح 

من أجلنا جميعا يف مهمته الوطنية الكبرية«.

ويأيت تعيني الشيخ يف هذا املنصب البارز، يف 

توقيت مهم للغاية، وذلك يف ظل التحديات العديدة 

التي تجابه الجنوب يف الوقــت الحايل، والتي تتم 

مواجهتها عب تكاتف كل القطاعات الجنوبية.

وُيعد اإلعالم الجنويب أحد أهم دعائم قوة قضية 

شعب الجنوب، باعتباره الناقل األول واملعب الرئييس 

لتطلعات الشعب الجنويب الساعي الستعادة دولته، 

ويتصــدى يف هذا الصــدد لجيوش مــن الكتائب 

اإللكرتونية التي ال يشــغلها إال ترويج الشــائعات 

واالفرتاءات ضد الجنوب.

ويعّول الجنوبيون، عى قدرة عبد العزيز الشيخ 

عى تطوير العمل يف قطــاع اإلذاعة والتلفزيون، 

وهو تطوير ينسجم مع الرؤية العامة التي تضعها 

القيادة السياســية املتمثلــة يف املجلس االنتقايل 

الجنويب، والتي تحرص عى تجديد الدماء الجنوبية 

لتكون  دماء جديدة  دائم وضخ  بشكل 

قادرة عى إحداث نقلة تطوير شاملة.

وهناك مهمة ذات صبغة سياسية 

يف املســؤولية الجديــدة امللقاة عى 

عاتق الشيخ، وهي تعزيز قوة وحضور 

املؤسسات الجنوبية لتكون قادرة عى 

الجنوب  شــعب  قضية  تحرك  مواكبة 

وحجم املنجزات السياسية التي تتحقق 

عى يد املجلس االنتقايل الجنويب.

حضــور  تعزيــز  يقتــرص  وال 

مؤسســات الجنــوب أهميتــه عى 

مواكبتها لطبيعة وتحديات املرحلة لكن 

األمر يتخطى ذلك ليشمل تحصينها من 

مخاطر اســتهداف مؤسسات الجنوب 

ودحر أي مخططات إلفشالها أو إسقاطها.

الجنوب وإضعافها دامئا  والنيل من مؤسسات 

ما مّثل أحد بنود وصور االســتهداف الذي فرضته 

قوى االحتــالل اليمني اإلرهابية يف محاولة لفرض 

كلمتها وســطوتها عى الجنوب عب احتالل ظامل، 

حاول وال يزال التهام األرض وما عليها.

يأتي تعيينه يف توقيت مهم وحتديات عديدة..

وزير الكهرباء والطاقة بحكومة املناصفة م. مانع بن ميني يف لقاء مع »األمناء«:

و�صعنا خطة واقعية لل�صيف القادم دون مبالغة اآخذين باالعتبار الظروف احلالية

ترحيب وا�صع وثقة بالنجاح يف تعيني »ال�صيخ« رئي�ًصا لقطاع االإذاعة والتلفزيون

• لن نكذب على المواطنين لكن نعدهم أن ما سيأتي سيكون أفضل مما مضى

• سنعمل بمساهمة إيرادات المناطق في تحسين الشبكة

 •تطوير قطاع الكهرباء يحتاج لجهود إدارية وفنية ومالية وقانونية

• مشكلتنا األساسية الهدر بالمال العام بسبب االعتماد الكلي على التشغيل بوقود الديزل

 • ُيعد اإلعالم الجنوبي أحد أهم دعائم قضية شعب الجنوب


