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تقارير

العاصمة عدن »األمناء« مشتاق 
عبد الرزاق:

 

قــال وزيــر الصناعــة والتجارة 
الجنوب  بني  املناصفــة  حكومة  يف 
حزام  محمد  محمد  األستاذ  والشامل 
األشــول، أن “الوزارة اســتطاعت - 
بفضل الله تعاىل أواًل، ثم بجهود ودعم 
الدكتور/ رشاد محمد العليمي، رئيس 
مجلــس القيادة الرئــايس، وأعضاء 
ُمبــارش  األكارم، وإرشاف  املجلــس 
ومتابعة من رئاســة الحكومة ُممثلًة 
بالدكتــور معني عبدامللــك - تحقيق 
وتنفيذ العديد مــن املهام واإلنجازات 
االستثنائية الطارئة واملُلحة، مبستوى 
ــز، حيث تّم  عال مــن النجاح والتميُّ
وضــع الُخطط والربامــج، وتوزيع 
املهام واملسؤوليات بني قيادات الوزارة 
وكوادرها وُموظفيها، ويعمل الجميع 
كخلية نحل، وبقدر الفت من التكاُمل 

والتعاون واالنسجام”.

وأضاف األشول يف ترصيح خاص 
لـ”األمنــاء”: “يف الحقيقة نحن يف 
الوزارة ســعينا - ومنــُذ البداية- أن 
ُنحافــظ بأن ال تحــدث هناك فجوة 
بني العرض والطلب بالنســبة للمواد 
األساسية والســلع الرضورية، وهي 
القمــح، والدقيق، واألرز، والســكر، 
وزيت الطعــام والحليب، والتي ُتثل 
الركيزة األساســية لألمــن الغذايئ، 
علاًم بأن هنــاك ارتفاع إقليمي عاملي 
غري منطقي لألسعار، لكننا يف بالدنا 
بفضل الله عّز وجًل، وبجهود الوزارة، 
وتعاون القيادة السياســية وحكومة 
املناصفــة، حاولنــا أن ُنحافظ عىل 
متعددة،  ألشهر  الغذايئ  األمن  وجود 
كلام خّف غّطينا هذا الفراغ.. نستطيع 
أن نقول بأننا وخالل األشــهر الثالثة 
إن شاء  القادمة ســنكون يف مأمن 

الله”.
وتابع األشــول: “جــاءت جائحة 
كورونا، التي شلّت العامل خالل األعوام 
الثالثــة املاضية، ثم جــاءت الحرب 

األوكرانية - الروسية، وما نتَج عنهام 
وتضاُعف  الغذاء  أســعار  ارتفاع  من 
النقل والشــحن واملواصالت  أجــور 
عامليــًا، لذا قمنا بفتــح خطوط مع 
نســتورد  نحن  اليوم  أخرى..  جهات 
وبالرغم  والهند،  ورومانيا  فرنسا  من 
من أن استريادنا من روسيا وأوكرانيا 
كان بحدود %64، إال أننا استطعنا أن 

ُنغّطي هذه الفجوة من هذه الدول”.
شاركنا  أسبوعني  “قبل  بأنه  وأفاد 
يف اجتامع لجنة التقييس يف اململكة 
العربية الســعودية، ومًثلنا بالدنا يف 
اليمن عضو مع  االجتــامع، ألن  هذا 
وكان  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
لنا لقاء خــاص مع أمني عام مجلس 
عرضُت  حيــث  الخليجي،  التعــاون 
عليه ُمقرتحًا بشــأن التنســيق بني 
ُتّجار بالدنا وبــني ُتًجار دول مجلس 
التعــاون الخليجي، ليكون هناك نوع 
من التباُدل التجاري، هم يســتوردون 
ونحن نشرتي منهم، األمر الذي سوف 

ُيخّفف علينا كثريًا من األمور”.

وأكمل األشــول: “يف الواقع نحن 
بالدنا ُنعاين مــن أمَرين اثنني: األول 
الوضع  بســبب  التأمني،  موضــوع 
األمني الذي تعيشه البلد، حيث يشرتط 
املُصدرون، وهذا  الًتجار  التأمني  علينا 
ُمكلف. أما الثاين: فهو موضوع النقد، 
فكل البواخر ال تصل إىل بالدنا إال عرب 
ميناء جدة وموانئ أخرى، وهذا األمر 
جار كثــريًا، وينعكس ذلك  ُيكلّــف التُّ
الوزارة تبذل  املُشرتي واملُواطن..  عىل 
جهودًا مع الغرفة التجارية والصناعية 

والقطاع الخاص، وعالقاتنا طيبة”.
والتجارة  الصناعة  وزيــر  واختتم 
بالقول:  ترصيحــه  األشــول  محمد 
الوزارة  »رغم قساوة الظروف نجحت 
يف إنشــاء وتأسيس املعهد الصناعي 
املقر  بناء  يشــمل  والذي  والتجاري، 
الدائم للمعهد، وتأثيثه ورفده باألجهزة 
واملُعدات والتجهيــزات الالزمة، بدعم 
وتويل مــن برنامج املســاعدة من 
أجــل التجارة )االفتيــاس(، وتويل 
جزيئ حكومي أيضًا، وُيعّول عىل هذا 

املرشوع إحداث نقلة نوعية يف عملية 
التدريب والتأهيــل لكوادر وُموظفي 
العام وُمنتســبي  الــوزارة والقطاع 
القطاع الخاص، وكل ُمنتسبي القطاع 
يف  والتجاري  الصناعي  االقتصادي، 
بالدنا، مبا ُيســهم يف إعداد وتوفري 
الكوادر الوطنية ذات الكفاءة واملُؤهلة 
تأهياًل نوعيًا حديثًا، ُيواكب متطلبات 

العرص، وُيلّبي احتياجات العمل”.

اليمن »األمناء« متابعات: 

تتوسع مليشيا الحويث اإلرهابية 
الســطو عــىل أرايض  يف جرائم 
الخاضعة  املناطــق  يف  الســكان 
لســيطرتها، لتوسيع دائرة نفوذها 
من جانب، فضال عن إذالل السكان.

يف أقدم الجرائم الحوثية، أقدمت 
عصابة مســلحة تابعة للمليشيات 
عىل قتل وإصابة أشــخاص، أثناء 
هجمة نفذتهــا لنهب أراضيهم يف 
مديرية »باجل« مبحافظة الحديدة.

وارتكبت عصابة تابعة ملليشــيا 
الحويث جرمية بشــعة بحق أرسة 
»بني عباقه” من أبناء تهامة العزل 
“املقصع” يف  أهايل منطقــة  من 
الحديدة  مبحافظة  باجــل  مديرية 

اليمنية.
يقودها  التي  الحوثية،  العصابة 
أقدمت  عاطــف«،  »عــادل  املدعو 
عىل نهــب أرض تابعة ألبناء »بني 
عباقــه”، وعندما حــاول أصحاب 

األرض الدفــاع عنها قامــت العصابة الحوثية 
بقتلهم.

والقتيالن هام هاشــم أحمد هاشم عباقه، 

ومقبول أحمد مقبول عباقــه، فيام أصيب من 
األرسة نفسها عىل محمد حسن هاشم، وعدنان 
محمد مقبــول عباقه، ومحمد محمد هاشــم 

عباقه.
ووثق أحد املواطنني الجرمية بالفيديو قبل أن 
ُيصاب بطلق ناري وُيغىش عليه يف مشهد مؤمل 

القى تفاعاًل كبريًا.
العصابة  املتــداول  الفيديو  وأظهر 
املســلحة بجانب »حفار« استقدمته 
املنهوبة،  األرض  برئ مــاء يف  لحفر 
وحــاول األهايل وقف ذلــك، لكنهم 

تعرضوا لعملية إطالق نار كثيف.
من  واحدة  األرايض  نهــب  جرائم 
أكرث الجرائم التي تواصل املليشــيات 
أن  منذ  ارتكابها  اإلرهابيــة  الحوثية 
العبثيــة يف صيف  أشــعلت حربها 

.2014
وتعمــل املليشــيات الحوثية عىل 
انتــزاع األرايض وامللكيــات الخاصة 
تعيق  التي  التقييدية  الرشوط  ووضع 
تتــع الســكان بحقهــم يف البناء 
إىل  العام،  الصالــح  بحجة  والتعديل 
جانب إنشــاء املواقع العسكرية فيها 
مام يشــكل انتهاكًا جسياًم للحقوق 

األساسية التي كفلها القانون.
األكرث من ذلك أن قيادات املليشيات 
الحوثية اإلرهابية تتصارع فيام بينها 
عىل التوسع يف ارتكاب جرائم رسقة 
األرايض، وتندلــع الكثري مــن الرصاعات بني 
قيادات املليشيا اإلرهابية لجني أكرب قدر ممكن 

من رسقة األرايض.

وزير الصناعة والتجارة بحكومة املناصفة محمد األشول يف تصريح لـ«األمناء«:

خالل الأ�سهر الثالثة القادمة �سنكون مباأمن فيما يخ�ص الأمن الغذائي

تفا�سيل تو�سع جرائم ملي�سيا احلوثي بال�سطو على اأرا�سي املواطنني

• هناك ارتفاع إقليمي عالمي غير منطقي لألسعار

فيما متارس إذالال ضد السكان..


