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جلنتا الإغاثة والأعمال الإن�صانية وال�صحة والبيئة حتددان اأولويات العمل ملواجهة كورونا

األمناء / خاص:

ب املجلس االنتقايل الجنويب مبا قاله عبدالله نعامن، أمني  َرحَّ
عام التنظيم النارصي، بشــأن الجنــوب، يف املؤمتر الصحفي، 

الذي عقده يوم أمس األول يف مدينة تعز.
وقال املهندس نزار هيثم، املتحدث الرســمي باســم املجلس 
االنتقايل الجنويب: “يــرى املجلس االنتقايل الجنويب فيام جاء 
يف املؤمتر الصحفي لألمني العام للتنظيم الوحدوي الشــعبي 
النارصي، عبدالله نعامن القديس، يوم أمس الخميس، إشــارات 
جيــدة ومرحب بها، فيــام يتعلق بالجنوب، وهــي تلتقي مع 
توجهات املجلس االنتقايل الجنويب، وحرصه عىل إحالل السالم 

وإنجاح املرشوع العريب يف مواجهة مرشوع التمدد اإليراين”.
وأضاف: “هيثم”، يف ترصيح صحفي: “ونتطلع يف املجلس 
االنتقــايل الجنويب إىل أن تلتقط األحــزاب اليمنية دعوة أمني 
عام التنظيم النارصي، وأن تســعى جميعهــا لتوحيد جهودها 
شامال باتجاه املعركة األساسية يف مواجهة املليشيات الحوثية، 
وإدانة كل املؤامرات والحشود التي تستهدف الجنوب باعتباره – 
الجنوب – حتى اللحظة هو الرشيك األســايس يف هذه املعارك، 

ومن الخطأ استعداءه واتخاذه عدوًا”.
وتابع: “ونذّكر القوى السياسية اليمنية، أن الجنوب يتحّمل 
اليوم العبء األكرب يف هذه املعركة أكان عســكريًا يف مختلف 
الجبهات، والتي تخلف يوميًا قوافل من الشــهداء والجرحى، أو 
اقتصاديا وأمنيًا، من خــالل تحوله إىل قبلة لالجئني والنازحني 
من مختلف محافظات الشــامل )الجمهورية العربية اليمنية( 
واملقدرة أعدادهم باملاليني، وما يرتتب عىل ذلك من التزامات تأيت 
عىل حساب معيشة املواطن الجنويب، وهو ما يحتم وقوف هذه 
القوى إىل جواره وليس العكس كام هو حادث اآلن ألن ذلك يلحق 

رضرًا بالجميع”.
واستطرد: “يؤكد املجلس االنتقايل الجنويب مجددًا انفتاحه 
عىل كافة القوى السياســية املناهضة ملرشوع إيران والحويث 
يف اليمن، مع التمســك والحفاظ عــىل الخصوصية الجنوبية 
وأهداف ثورتنا التي ال تراجع عنها، ونرى أن هذه الجبهة - جبهة 
املقاومة – هي األكرث أهمية وقد أثبتــت نجاعتها يف التصدي 
للمــرشوع الحويث حتى اآلن، واالنطــالق منها لتحقيق أهداف 
املرشوع العريب بعيدًا عن الرشعيــة املخرتقة من قبل األحزاب 

والشخصيات التي أدمنت الفشل”.

محليات

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

بن دغر يتهم التحالف ويحّمله م�صوؤولية �صقوط 
نهم واجلوف.. وقيادي يف النتقايل يرد

األمناء /خــاص 

حّمل أحمد عبيد بن دغر مستشــار الرئيس هادي يف تغريدة له عىل حســابه 
الرسمي بتويرت مســاء أمس األول التحالف العريب مســؤولية سقوط محافظة 
الجوف ونهم بقبضة ميليشــيات الحويث، يف اتهام واضــح من بن دغر بوقوف 

التحالف إىل جانب الحوثيني.
وقال بن دغر إن القوات املسلحة يف مأرب والجوف دافعت أكرث من أربعني يوما 
وقدمت تضحيات كبرية ومل يسأل أحد عن أسباب الهزمية ألنها واضحة. يف إشارة 

للتحالف العريب.
وقال مستشــار الرئيس اليمني إن ســيطرة الحوثيني عىل نهم والجوف يعد 

انتصارا إقليميا إليران ليصبح دور  التحالف العريب يف اليمن منتٍه.
يف املقابل رد القيادي يف املجلــس االنتقايل الجنويب أحمد عمر بن فريد عىل 
بن دغر يف حســابه عىل تويرت قائــاًل: ›‹حدثني عن قوافل الســالح الثقيل الذي 
قدمته اململكة لجيشك الوطني والذي هرب جنودك تاركينه خلفهم غنيمة ملليشيات 

الحويث يف جبهة نهم«.
وأضاف بن فريد: »أليس هذا الســالح أىت من مخازن الجيش السعودي أم أنها 

هبطت عليكم من السامء؟!«.
ويف ختام التغريدة تســاءل بن فريد: »وماذا عن مئات ماليني الدوالرات التي 

منحت لكم يف مختلف املجاالت من خزينة اململكة؟«.

عدن / األمناء / خاص :
  

حددت لجنتا اإلغاثة واألعامل اإلنســانية 
والصحة والبيئــة باملجلس االنتقايل الجنويب 
أولويات عملهام امليــداين وإدماج جهودهام 

املشرتكة ملواجهة فريوس كورونا .
وتركزت أولويات اللجنة املشرتكة يف تحديد 
املوقع املناســب إلنشاء محجر صحي عىل أن 
يتم تجهيزه بكافة املستلزمات الطبية واألدوات 
الصحيــة وتوفــري اإلمكانيــات الرضورية 
واملناســبة ليك يتمكن من استقبال الحاالت 

املصابة واملشتبهة إصابتها بفريوس كورونا.
وقد رشعت اللجنــة يف طباعة امللصقات 
اإلرشــادية والوقائية لتجنــب اإلصابة بهذا 
الفريوس وعدواه القاتلة، باإلضافة إىل تحديد 
فرق التوعيــة التطوعيــة يف مراكز وأحياء 

مديريات العاصمة عدن.
ويف هذا الخصوص، تواصل رئيس وأعضاء 

اللجنة املشــرتكة، بعدد مــن الجهات املختصــة وذات العالقة 
ومنها مكتب النظافة وإدارة امليــاه والرصف الصحي والكهرباء 
والسلطات املحلية وقيادة قوات الحزام األمني وقوات حامية أمن 
املنشــآت بالعاصمة عدن، من أجل تنسيق العمل وتوحيد الجهود 

ملواجهة كورنا القاتل.

هذا وكان  الدكتــور عبدالنارص الوايل، عضو هيئة رئاســة 
املجلس االنتقــايل الجنويب، رئيس القيــادة املحلية بالعاصمة 
عدن، نائب رئيس لجنة اإلغاثة واألعامل اإلنســانية باملجلس، قد 
كلف اللجان برسعة وضع املقرتحات والتصورات الالزمة وتحديد 
األولويات األساســية ملواجهة فريوس كورونــا عىل أن تبقى 
اللجان يف حالة انعقاد دائم ملتابعة تنفيذ تلك اإلجراءات واالطالع 

املستمر عىل آخر مستجدات فريوس كورونا.

ناطق النتقايل: منفتحون على كافة القوى ال�صيا�صية املناه�صة للم�صروع احلوثي
االمناء/خاص:

  أكــد عضــو الجمعيــة العمومية 
بن  الجنويب، وضاح  االنتقايل  للمجلس 
عطية، أن التهديد الذي أطلقه أحمد عبيد 
بن دغر للمملكة العربية السعودية ليس 
املحسوبني  من  الكثري  وسيلحقه  غريبا 
عــىل الرشعية ممــن هاجمــوا دولة 
اإلمارات ســابقا خدمة لــدول معادية 

للتحالف العريب.
وقال بن عطيــة يف تغريدة له عىل 

»تويرت«: » ليس بن دغر وحده من يهدد 
السعودية بل ســرى كل من وقف ضد 
اإلمارات من فســدة الرشعية ســابقا 
السعودية  وسيهاجمون  سيتساقطون 
عــىل مراحل حتى يوصلــوا هادي إىل 

حضن تركيا«.
األطراف وقال:  بن عطية هذه  وعدد 
»هــم ثالث تيــارات يســيطرون عىل 
هادي،  وأقارب  اليمن،  إخوان  الرشعية: 

وجناح عيل محسن بحزب املؤمتر«.

األمناء / خاص :
 كشف الناشط الســيايس أحمد الربيزي تفاصيل خطرية عن فساد الرشعية التي 
تهيمن عليها القيادات السياسية والعسكرية لحزب اإلصالح املوايل لقطر وتركيا، ساردًا 
ذلك الفساد عرب نهبها ألموال الشعب املغلوب عىل أمره، وإجرامها الذي طال كل أركان 
الدولة، مسلطًا الضوء عىل إجرامها ضد الجنوب وأهله ورسقة ثرواته منذ عام 1994.

وقال الربيــزي يف تغريدات له عىل موقع التواصل االجتامعي تويرت: »إن فســاد 
الرشعية تجاوز كل اآلفاق، وما متارســه الحكومة اليمنية من جرائم يف حق الشعب، 
تجاوز مــا ميكن أن نطلق عليه فســادًا، وفاق كل التوقعات التــي وضعتها الهيئات 

الدولية«.
وأضاف الربيزي: »مل تكتفي بؤر الفساد وعنارصها اإلجرامية بنهب أموال الشعب 

يف حارضه، بل ونهبت مستقبل األجيال لعقود قادمة، بإغراق البلد بالغروض«.
وفضح الربيزي فســاد حكومة اليمن املســترشي منذ احتاللهــا للجنوب قائاًل: 
»الحكومــات اليمنية املتعاقبة منــذ غزوها للجنوب يف عــام 94م، عملت عىل نرش 
فسادها، بشكل ممنهج من خالل خلق بؤر وثغرات للفساد واإلفساد يتيح لها مامرسة 
جرائم الفساد يف بيئات آمنة، حتى صار الفساد وباء، أصاب حتى العاملني األجانب يف 

املنظامت التي يفرتض أنها تكافح الفساد«.
وأوضح الربيزي: »مل ترتقي أي دولة يف العامل إىل ما وصلت إليه الحكومة اليمنية 
يف مستوى الفساد، إىل حد أن تم رشعنة الفساد يف اليمن باتفاق مع حكومات غربية 
ومع البنك الدويل، من خالل الســامح للمتنفذين بتأســيس رشكات خدمية )حراسة 

ومتوين( للرشكات النفطية تغطي ما مينح لها من حصص نفطية«.

 لودر / األمناء / خاص:

جرح 6 أشــخاص ظهر يوم أمس الســبت إثر انفجار عبوة ناسفة مبدينة لودر 
كربى مدن املنطقة الوسطى مبحافظة أبني.

وقال مصدر أمني أن 6 أشــخاص جرحوا إثر انفجار عبوة ناســفة زرعت أسفل 
سيارة إسعاف كانت متوقفة بالقرب من سوق القات يف املدينة.

وأوضــح املصدر األمني أن مــن بني الجرحى طفل جرى نقلــه إىل مدينة عدن 
لخطورة حالته.

نا�صط جنوبي: تهديد بن دغر للمملكة لي�س غريًبا و�صرنى هوؤلء يلحقون به

�صيا�صي جنوبي يك�صف تفا�صيل خطرية عن ف�صاد ال�صرعية

�صقوط )6( جرحى بانفجار عبوة نا�صفة ا�صتهدفت �صيارة اإ�صعاف بلودر

األمناء / خاص :

الجنويب مبحافظة  االنتقايل  للمجلس  املحلية  القيادة  دعت 
حرضموت أعضاءها وأنصارها وأبنــاء املحافظة كافة لليقظة 
واالســتعداد التام ملواجهة التحديات التي تتعرض لها املحافظة 
جراء انهيار جيش الرشعية يف املحافظات الشــاملية املجاورة 

وتسليمه املناطق واملعسكرات ملليشيات الحويث .
وأكدت القيــادة يف اجتامع لها عقدته مبقر القيادة باملكال، 
برئاســة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة 
املحلية، عىل رضورة أخذ الحيطة والحذر، واالســتعداد ألسوأ 
االحتامالت، مطالبة املواطنني يف مختلف املديريات بتشــكيل 
لجان مجتمعية تراقب وترصد التحركات املشــبوهة وتبلغ بها 

األجهزة األمنية .

 واستشعارا منها  باملســؤولية، وإسهاما منها يف استقرار 
املحافظة وحاميتها من أية مخاطر أمنية، أقرت القيادة املحلية 
يف اجتامعها ، تفعيــل عمل اللجان املجتمعية يف مدينة املكال، 
ودعتها للمناوبة الليلية والنهارية يف األحياء السكنية، مؤكدة 
عىل رضورة التحيل باليقظة وأن يكون الجميع عيونا لألجهزة 

األمنية .
كام وّجه االجتامع القيــادات املحلية يف بقية املديريات إىل 
اتخاذ خطوات مامثلة وتشكيل لجان شعبية يف مختلف األحياء. 
وعربت القيادة املحلية عن ثقتهــا يف قدرة وكفاءة النخبة 
الحرضمية واألجهزة األمنية يف مواجهة هذه التحديات، مبدية 
استعداد أعضائها وأنصارها ملؤازرتها ودعم جهودها يف تثبيت 
األمن واالســتقرار والدفاع عن حدود حرضمــوت، إذا اقتضت 

الرضورة.

املكـال / األمناء / خاص :

أفادت مصادر عن قرار مرتقب ســيتم تنفيذه خالل اليومني 
القادمني، يقيض بإلغاء الزيادة التي أقرتها رشكة النفط اليمنية 

فرع حرضموت مبادة الديزل يف وقت سابق.
وأكدت املصــادر أن خطاب اإللغاء قد تــم اإلبالغ به لفرع 

الرشكة بوادي حرضموت موضحا أنه يجري خالل الســاعات 
القادمــة نرش التعميم من الرشكة بعودة ســعر اللرت يف مادة 

الديزل إىل 340 رياال كام كان عليه قبل الزيادة.
وكانت رشكة النفط اليمنية فــرع حرضموت قد أقرت قبل 
شهر رفع ســعر مادة الديزل إىل350 ريال للرت الواحد ليصبح 

سعر الدبة سعة الـ 20 لرتا مببلغ 7000 ريال.

انتقايل ح�صرموت يقر ت�صكيل جلان جمتمعية للدفاع عن املحافظة

�صركة النفط اليمنية يف ح�صرموت تعتزم تخفي�س اأ�صعار املحروقات


