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اخلمي�س -  ٢٧ فرباير ٢٠٢٠ م- املوافق ٣ رجب ١٤٤١ هـ

محليات

تشمل )1,288( جريحا بعدن وبواقع 
)60,000( ريال شهريا لكل جريح ..

األمناء/خاص:
نعى الرئيس عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، الرئيس 
املرصي األسبق محمد حســني مبارك والذي وافته املنية صباح الثالثاء عن 

عمر يناهز 92 عاما.
وأكد الزبيدي، بأن شعب الجنوب يتذكر بكثري من الوفاء والعرفان املوقف 
الشــجاع للرئيس الراحل محمد حســني مبارك، يف رفضه الرصيح لحرب 
احتالل الجنــوب يف صيف ١99٤م، وإدانته العلنية لسياســة نظام صنعاء 

حينها بفرض الوحدة عىل شعب الجنوب بالقوة.
وأشــار الُزبيدي يف رســالة تعزية بعثها للرئيس املــرصي عبد الفتاح 
السييس، إىل أن رحيل الرئيس مبارك ميثل خسارة كبرية عىل وطنه وشعبه 
وعىل األمتني العربية واإلســالمية بصفته واحدًا مــن القيادات املؤثرة التي 
خاضت بكفاءة وقوة الحرب العسكرية والسياسية يف مواجهة أعداء األمة.

األمناء/خاص:
أكد عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب عدنان الكاف أن املجلس 

سيستمر يف أدائه للتعبري عن تطلعات شعب الجنوب.
وقال الــكاف يف تغريدة له عىل )تويرت(: "قرار مجلس األمن الدويل 25١١ 
ربط وألول مرة تنفيذ مرجعيات الحل الســيايس بـ )مراعاة تطلعات الشعب 

اليمني(".
وتابع قائال: "املجلس االنتقايل الجنويب الحامل الســيايس لقضية الجنوب 
واملعرب عن تطلعات شعب الجنوب ســوف يستمر يف أدائه السيايس الداخيل 

والخارجي لتحقيق تطلعات الشعب يف استعادة دولتهم".
واختتم تغريدته قائال: "األيام بيننا".

املهرة / األمناء / خاص :
استهدف مسلحون مجهولون مبنًى تابًعا مليناء نشطون باملهرة .

ورمى املجهولون قنبلة عىل إحدى املباين التابعة مليناء نشــطون مبحافظة 
املهرة.

وقال مصدر أمني إن انفجارا عنيفا اســتهدف مبنى يف ميناء نشطون بعد 
قيام مجهولني برمي قنبلة هجومية وتفجريها.

وتأيت هذه الحادثة بعد أقل من أربعة وعرشين ساعة من جرمية استهداف 
طقم لقوات املهامت يف منطقة شحن.

وتشهد املهرة توترات أمنية وعسكرية متسارعة ضمن مؤامرة نرش الفوىض 
يف املحافظة الرشقية.

املهرة / األمناء / خاص :
أصدرت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل 
أدانت  هامًا،  بيانًا  املهرة  الجنويب مبحافظة 
فيه األعامل اإلرهابية التي تســتهدف قوات 
التحالف، وحمالت التحريض ضد األشــقاء 

يف اململكة السعودية.
وقــال انتقايل املهرة يف بيان له مســاء 
الثالثــاء، إن املجلس االنتقــايل يؤكد عىل 
متانة العالقة بدول التحالف العريب، وأهمية 
الرشاكة من أجل التصدي للمرشوع اإليراين 
األمن  والدفــاع عن  املنطقــة،  الرتيك يف 

القومي العريب.
وأكــد املجلــس يف بيانــه، رفضه ألي 
محاوالت تسعى إلثارة الفوىض يف محافظة 
املهرة وتطمح لجــر وتحويل املحافظة إىل 

ساحة للرصاعات والحروب.
خالل  املهرة،  انتقايل  قيادة  واســتنكرت 
البيان، ما تتعرض له قوات التحالف العريب 
بقيادة اململكة العربية السعودية من أعامل 
إرهابية تســتهدف جنــوده وجنود القوات 
األمنية املســاندة له لغرض ترهيبها ومنعها 
من مزاولــة عملها يف محاربــة التهريب 
والجرمية املنظمة يف منافذ املحافظة ومنها 

منفذ شحن الحدودي الهام.
وأكــد البيان، أن هذه األعــامل لن تفلح 
يف ثني قيــادة التحالف عن دوره يف تأمني 
املحافظــة من عمليــات التهريب للجرمية 

املنظمة.
وأشار البيان إىل أن األحداث التي شهدتها 
املهرة مؤخرا تأيت ضمن تسلســل ممنهج 

ومل  للجميع  معروفة  تصعيدية  وسياســة 
تعد خفيــة للداخل والخارج بــكل أدواتها 

وعنارصها والجهات الداعمة واملمولة لها.
وعــرب البيــان عــن إدانتــه للحمالت 
التحريضية التي تحاول اإلساءة لألشقاء يف 

اململكة العربية السعودية.
أي محــاوالت  أن  إىل  البيــان،  ولفــت 
االنتقايل باألحداث  املجلــس  إقحام  تحاول 
املحافظة  شهدتها  التي  األخرية  والتداعيات 
هي محاوالت فاشلة وبائسة ولن يكتب لها 
النجاح ولن تستطيع أن تنزع أو تشكك يف 
التحالف الوثيق والعميق بني شعب الجنوب 
ومن خلفه املجلس االنتقايل مع األشــقاء 
التحالف العــريب املرتبط بعالقات  يف دول 

اسرتاتيجية ومصري مشرتك.

عدن "األمناء" خاص:
أكدت هيئة املساحة الجيولوجية والرثوات 
املعدنية يف العاصمة الجنوبية عدن إمكانية 
يف  صخور أخرى  انهيارات  حدوث  استمرار 
كريرت وكذا يف مديريــة املعال نتيجة البناء 
العشوايئ يف سفوح الجبال الربكانية ملدينة 

عدن.
وأشار القائم بأعامل املدير العام يف هيئة 
املساحة الجيولوجية والرثوات املعدنية بعدن 
التميمي أن فريًقا من  املهندس أحمد مياين 
الهيئة قام بالنزول امليداين إىل املنطقة التي 
حــدث فيها االنهيار الصخــري يف كريرت، 
مبينــا أن الفريق أكد أن املنطقة من املناطق 

انهيارات  لحدوث  إمكانية  هناك  وأن  املهددة 
أخرى.

الصخرية  الكتــل  بأن  الفريــق  وأوضح 
املنهارة  والجالميد  املنزلقة  والرتبة  املتحركة 
يف هذه املناطق غري املســتقرة نتيجة عدم 
التجانس يف املكونات الصخرية وســقوط 

األمطار يعمل عىل تركيز الرتبة الطينية.. 
وشــدد عىل رضورة التوعيــة مبخاطر 
البناء العشــوايئ وكذا البنــاء يف املناطق 
املهــددة باالنهيــارات واالنزالقات األرضية 
قبل إجراء املعالجات الالزمة، وعمل دراســة 
علمية متكاملة ملناطــق الضعف واألخطار 
الجيولوجية يف مدينــة عدن من قبل هيئة 
املســاحة الجيولوجية والــرثوات املعدنية، 

واستمرار إقامة الندوات واملؤمترات العلمية 
التــي تخدم قضايا التنميــة والحفاظ عىل 
الطبيعية،  املخاطر والكوارث  البيئة ودراسة 
مع رضورة التعامــل مع الظروف الطبيعية 
كأنظمة الترصيــف للمياه وعدم البناء يف 

املنحدرات الجبلية الربكانية.
ويــويص املهندســون ملواجهــة تلــك 
املخاطر عرب إجراء الدراســات الجيولوجية 
البناء  الهندســية قبل عملية  والجيولوجية 
واالستحداث يف عملية البناء لتفادي وقوع 
انهيــارات والرجــوع إىل الجهات املختصة 
كالهيئة املســاحة الجيولوجيــة والرثوات 

املعدنية بعدن

حلج/ األمناء/خاص:
للمجلس  املحلية  القيــادة  رئيس  التقى 
النتقايل مبركز الخرضاء األســتاذ/ جامل 
فيصل سيف العلوي يوم أمس األول مبكتب 
قيادة الحزام األمني مبحافظة لحج ممثال 
باإلخوة حســني الســعيدي أركان اللواء 
اللواء أحمد قاسم  طامح،   واألخ مستشار 
واألخ محمد الحوشبي مدير املكتب ومدير 
االستخبارات والعمليات، واألخ محمد عبده 
مدير اإلمداد، وبعض القيادات يف اللواء...

وتــم يف اللقــاء مناقشــة العديد من 
املواضيع التي تهم الصالح العام يف مركز 
الجميع  اســتمع  حيث  الخرضاء،  انتقايل 

إىل كلمة األخ مستشــار اللواء التي أكدت 
عىل عمق العالقة بــني االنتقايل والحزام 
األمنــي.. والتعــاون املشــرتك يف كافة 

املجاالت منها األمنية والخدماتية..
أهمية  األمني عىل  الحزام  قيادة  وأكدت 
تعاون الجهات املختصة من رشطة وقطاع 
مع األخ رئيس مركــز انتقايل الخرضاء ملا 
فيه الصالح العام لكل املواطنني، وإنه سيتم 
إلزام هذه الجهــات يف حال عدم تعاونها 
مع قيادة مركــز انتقايل الخرضاء. كام تم 
يف اللقاء وضــع بعض النقاط الهامة يف 
يعزز  ما  واملعلومــايت وكل  األمني  املجال 
فرض األمن والســكينة العامة واملحافظة 

عىل املمتلكات العامة والخاصة.
الخرضاء  انتقايل  مركز  رئيس  وأشــاد 
األخ جامل فيصل العلــوي مبدى التعاون 
من اإلخوة يف الحــزام األمني  مبحافظة 
االنتقايل  أن  أكد  والذي  وأفرادا  قيادة  لحج 
والحــزام األمني يســريان يف خط واحد 
لتثبيت دعائم الدولة ذات النظام والقانون.

واعترب األخ جامل الردفاين مدى التعاون 
الذي ملسه من قيادة قطاع الخرضاء ممثلة 
صالح  عرفان  واألخ  السنيدي  عيل  بالقائد 
الكلدي أركان القطاع واإلخوة يف الطوارئ 

والعمليات واألفراد.
واستمع اإلخوة الحارضون لكلمة األخت 

فاطمة محمد العاقل التي أكدت عىل أهمية 
الســابقة  الخربة  ذوي  الخربات من  خلط 
أمنيني  مستشارين  ووضع  األمني  بالعمل 
يف قطاع الخــرضاء وغريه من القطاعات 

األمنية.
واستمع الجميع لكلمة األخ أركان اللواء 
التي شملت العديد من املواضيع التي أكدت 
األمني  والحزام  االنتقايل  بأن  مجملها  يف 
يؤديان مهمة وطنيــة ويكمالن بعضهام 
البعض يف شــتى املجاالت، وقال: "نحن 
معكم وقبلكم ولــن نخذلكم يف أي يشء 
ترونه لصالح الجنوب الذي ضحى بقوافل 
من الشــهداء، حتى نصل بهذا الوطن إىل 

بر األمان، وسنرضب بقوة لكل من تسّول 
له نفســه للمســاس باألمن أو املمتلكات 

والخدمات العامة منها والخاصة".
 ويف األخــري شــكر األخ رئيس مركز 
انتقايل الخــرضاء اإلخوة قيــادة الحزام 
األمني عىل ســعة صدورهم واستقبالهم 

وكرم الضيافة وحفاوة االستقبال .
انتقايل  اللقاء عدد من قيــادات  حرض 
الخــرضاء واألخ ثابت عيل الوطحي عضو 
االنتقايل  للمجلــس  الوطنية  الجمعيــة 
واألخت فاطمة العاقل عضو لجنة إرشافية 
يف انتقايل تنب والسكرترية الخاصة للواء 

أحمد سعيد بن بريك.

املهرة / األمناء / خاص :
وصفت اللجنة املنظمة العتصام املهرة 
الضحايا الذين تم استهدافهم بالقرب من 
منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عامن 
باملليشــيات املســلحة، نافية ضلوعها 

خلف هذا العملية.
املحافظ  االعتصــام  لجنة  واتهمــت 
بالوقوف خلف  باكريت  الســابق راجح 
زعزعة  يف  املسؤولية  ومحملته  العملية 

األمن واالستقرار باملحافظة. 
وأكدت لجنة االعتصام يف سياق بيان 
أصدرته أن مطالبها واضحة وتتمثل يف 
رحيل وطرد ما أســمته بقوات االحتالل 
السعودي ومليشياتها املسلحة من املهرة

الرئي�س الُزبيدي ناعيًا مبارك: اجلنوب لن 
ين�ضى رف�ضك حلرب االحتالل يف 94م

الكاف: االنتقايل م�ضتمر يف اأدائه 
ال�ضتعادة دولة اجلنوب

ثاين هجوم ي�ضتهدف قوات حملية تابعة 
للتحالف العربي ومن�ضئات الدولة باملهرة

انتقايل املهرة ُيدين االأعمال االإرهابية التي ت�ضتهدف قوات التحالف

بعد انهيار صخور يف شعب العيدروس.. 

هيئة امل�ضاحة اجليولوجية بعدن حتذر من انهيارات اأخرى يف كريرت واملعال

قيادة انتقايل مركز اخل�ضراء تلتقي قيادة احلزام االأمني بلحج

جلنة اعت�ضام املهرة ت�ضف �ضحايا حادثة �ضحن بامللي�ضيات وجتدد دعوتها برحيل القوات ال�ضعودية


