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الأحد -  ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ م- املوافق ٧ ذو القعدة ١٤٤١ هـ

محليات

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

"األمناء" غرفة األخبار:
أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف إطالق النار يف أبني، يوم 
أمس، غري أن قوات ما تســمى بالرشعية املخرتقة من قبل اإلخوان، 
اخرتقت الهدنة التي أعلنتها السعودية سابقا، والحقا الرئيس هادي.
وظهر الرئيس هادي ألول مرة يف خطاب متلفز يعلن وقف إطالق 
النار إال أن اإلخوان حشدوا بقوات عسكرية باتجاه شقرة، باإلضافة 

إىل اخرتاقهم الهدنة يف شقرة.

األمناء/خاص:
قال متحدث جبهة أبني النقيب محمد النقيب: "إن مواصلة مليشيا 
اإلخوان اإلرهابية خرق اتفاق وقف إطالق النار بجبهة شــقرة منذ 
وصول فريق التحالف العريب ملراقبة تنفيــذه كان أمرا متوقعا إىل 

درجة أنه مل يفاجئ أحدا".
وأضاف: "فالجميع يعرف أن منظومتهــا اإلخونجية بالحكومة 
الرشعية هي من بدأت الحرب بحرفها مســار معركة تحرير الشامل 
من مليشيات الحويث إىل اجتياح الجنوب املحرر، وهي التي انقضت 
عىل اتفاق الرياض الذي التزمت به القيادة السياسية الجنوبية العليا 

ممثلة بقيادة املجلس االنتقايل".
وتابع: "املســألة ليست صفقة مليشــيات جرى توليفها من كل 
جيوب التطرف واإلرهاب اإلخواين عتيقها وحديثها بل توجه واتجاه 
تنظيم إخواين دويل أســند مركزه يف أنقــرة فرعه يف إمارة مأرب 
توظيف وتسخري إحكام ســيطرته عىل السلطة الرشعية يف اليمن 

إلفشال عاصفة الحزم وإعادة األمل".
واختتــم النقيب بالقــول: "وبالتــايل فإن التصــدي للمؤامرة 
اإلخونجيــة عىل أهداف عاصفة الحزم وإعادة األمل التي جســدت 
بحق حاجتنا املشرتكة للقضاء عىل كل بؤر الخطر والتهديد والتآمر 
الذي يتعرض له الجنوب ومنطقة الخليج العريب لهو من أبرز أهداف 
معركة اجتثــاث اإلرهاب التي تخوضها قواتنا املســلحة الجنوبية 
بجبهة شــقرة بالتوازي مع مواصلتها معركة القضاء عىل املرشوع 

اإليراين الحويث".

عدن "األمناء" خاص:
أصدرت جمعيــة املخابز واألفران مبحافظة عــدن بيانًا هامًا 
تضمن الشــكاوى والتداعيات املقدمة من مالك املخابز واألفران 
بخصوص ارتفاع مادة الدقيق واملواد الداخلة يف صناعة الرويت 

)الرغيف( من بعد عيد الفطر املبارك.
وأكد البيان أن االرتفاع املفاجئ يف األسعار سبب ملالك املخابز 
واألفران خسائر فادحة ومشاكل وعجزا يف تغطية نفقات العمل 

مام اضطر بعضهم لإلفالس وإغالق املخابز.
وعليه قررت الهيئة وبسبب هذا االرتفاع الجنوين يف األسعار 
ومــا ترتب عليه من خســائر مادية ترضر منهــا مالك املخابز 
واألفران ورشيحة واســعة من العاملني واملنتجني وتحت مبدأ ال 

رضر وال رضار اآليت:
1– ال ميكن إنقاص وزن الرويت أكرث مام ما هو عليه ألسباب 
فنية مثل كرثة التوالــف وحجم القوالب يف املخابز الرئيســية 

وافتقاد الرويت ملواصفات الجودة والفوائد الصحية.
2- قررت الهيئة اإلدارية يف الجمعية برفع سعر القرص الرويت 
من 25رياال اىل 30رياال مع االحتفاظ بالوزن السابق وذلك ابتداء 

من اليوم األحد 2020/6/28م.
3- إلزام كافة األفران بعدم التالعب بالوزن وستفرض الجمعية 
رقابة مشــددة بالتعاون مع مفتيش مكتــب الصناعة والتجارة 

بعدن يف جميع مكاتبها باملديريات.

األمناء/خاص:
نفذ موظفو ديــوان وزارة املالية يف 
العاصمة عدن، وقفة احتجاجية للتنديد 
املساعد  الوزارة  وكيل  احتجاز  باستمرار 
خالد الريميي دون أي مســوغ قانوين، 
اإلرضاب  إىل  وصوال  بالتصعيد  مهددين 
الشامل يف حال مل يتم اإلرساع باإلفراج 

عنه.
وأكد بيان املوظفــني، الذي تم إلقاؤه 
خــالل الوقفة، أن "وكيــل نيابة صرية 
الوكيل  حضور  طلب  الفضيل  عبدالقادر 
الريميي الستفســاره بشــأن تسويته 
منه  النيابة  بطلب  ليفاجأ  الشــخصية، 
القضاة  تســويات  رصف  عىل  التوقيع 
املرفوعة من قبل ما يسمى بنادي القضاء 
الجنويب واملنظورة أمام املحكمة اإلدارية 
الحكومة  إدراج  عــدم  وبســبب  عدن، 
للتسويات ضمن موازنة عام 2020م تم 
اقتياده إىل ســجن البحث دون محرض 

رسمي أو أي مسوغ قانوين".

عىل  النيابة  إقدام  البيان  واســتغرب 
استخدام سلطاتها بهذا الشكل التعسفي 
غري املســبوق باملخالفة لقانون الخدمة 
املدنيــة املــادة 114 التــي تنص عىل 
تشكيل مجلس تأديبي وزاري للنظر يف 
الوظائف  املنســوبة لشاغيل  املخالفات 

العليا.
يف  "املختصــني  أن  البيــان  وأكــد 
وزارة املالية طالبوا الســلطة القضائية 
باســتكامل إجــراءات معاملتها املالية 
وتســليم كشــوفات املرتبات، لكن هذا 

الطلب قوبل بالرفض حتى اليوم".

األمناء/خاص:
التلفزيوين  واملراسل  الصحفي  كشف 
الجنويب صالح بن لغرب كواليس اجتامع 
اليمني  الرئيس  جمــع  الذي  أمس،  يوم 
ورئيس  بنائبه  هــادي  منصور  عبدربه 
حكومته ورئيس الربملان ومستشــاريه 

وعدد من القيادات الحزبية.
تغريدات  بن لغرب يف سلســلة  وقال 
عىل صفحته )تويرت(: "إن انقساما حادا 
شــهده اجتامع هادي مبستشاريه وإن 
تيار قطر بحزب اإلصالح ومعهم جباري 

وبن دغر حاولوا بكل السبل الضغط عىل 
هادي إلعالن فشــل اتفاق الرياض فيام 

اآلخرون رفضوا ذلك".
وقال بن لغرب بأن نائب رئيس الربملان 
عبدالعزيز جبــاري رفع صوته أكرث من 
مرة ما جعل هادي ينهره بالقول: "أحسن 

تعال مكاين!.. إهدأ كرسوا راسك!".
ويف تغريدة أخرى كشف بن لغرب بأن 
هادي أكد للحارضين بأنه لن يكون هناك 
أي خروج عن خط التحالف رغم محاولة 
بن دغــر إضعاف موقف هــادي خالل 

االجتامع.

وبحسب لغرب فقد حاول بن دغر كثريا 
االجتامع  خــالل  هادي  موقف  إضعاف 
إلظهار نفسه البديل األفضل للشامليني، 
حيث رد عليه هادي بالقول "خذها منى: 
ســريكبون عىل ظهرك، مش هكذا أقول 

لك!".
هادي  أخــرب  االجتامع  ختــام  ويف 
لجنة  تشــكيل  ســيتم  بأنه  املجتمعني 
مشرتكة مع االنتقايل ملتابعة تنفيذ اتفاق 
الرياض، وطلب منهم اختيار رئيسا لوفد 
اختلفوا عىل من  لكنهم  فيها،  الحكومة 

سريأسها، بحسب حديث بن لغرب.

املهرة "األمناء" خاص:
مبحافظة  حصوين  مديرية  شــهدت 
املهرة، يــوم الجمعة، فعالية جامهريية 
التي  االنتصارات  لتأييد ومباركة  حاشدة 
حققتها القوات املســلحة الجنوبية يف 
وتحريرها  ســقطرى  أرخبيل  محافظة 
من الجامعات اإلرهابية التابعة لجامعة 

اإلخوان املدعومة من قطر وتركيا.
التــي حرضها عدد  الفعاليــة،  ويف 
من قيادات املجلــس االنتقايل وأعضاء 
الوطنية وشــخصيات وطنية  الجمعية 
باملحافظــة  وسياســية  واجتامعيــة 
واملديريــة، أكــدت الجامهــري دعمها 
ومســاندتها لقرار إعالن اإلدارة الذاتية 
االنتقايل  باملجلس  للجنوب ومتســكها 
القاطع  رفضهم  عــن  معربة  الجنويب، 
املهرة  التي تستهدف  التآمرية  للمشاريع 
مطالبني  عمومــًا،  والجنوب  خصوصًا 
برسعة تشــكيل النخبة املهرية، لحفظ 

أمن واستقرار املحافظة. 
وألقى صالح األســد رئيــس القيادة 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  املحليــة 

بحصوين، كلمة شــكر فيها الحارضين 
تلبيتهم الدعوة لحضور الفعالية، مؤكدا 
بأن أبناء مديريــة حصوين يقفون إىل 
جانب اإلدارة الذاتية للجنوب ومتمسكني 
باملجلس االنتقايل، ويباركون االنتصارات 
الجنوبية  املسلحة  القوات  حققتها  التي 
يف ســقطرى ومحافظــات الجنــوب 

األخرى.
بلحاف،  مهــدي  حّســان  ألقى  كام 
نائب رئيــس املجلس االنتقايل الجنويب 
باملحافظة، القائم بأعامل رئيس القيادة 
املحليــة، كلمة حّيا فيهــا أبناء مديرية 
الفعالية  هــذه  تنظيم  عــىل  حصوين 
الجامهرييــة الحاشــدة، التي تعرب عن 
موقف أبناء مديريــة حصوين النضايل 
والبطــويل والتصــدي لكل املشــاريع 
واملؤامرات، ووقوفهم إىل جانب املجلس 

االنتقايل الجنويب يف املجاالت كافة. 
وجدد بلحــاف التأكيد عىل أن املجلس 
االنتقايل الجنويب مع مطلب أبناء املهرة 
يف الحصول عىل إقليم مستقل يف ظل 
الدولة الجنوبية الفدرالية القادمة، مثمنًا 

الدور الذي يقوم به الســلطان عبد الله 
عيىس عفرار يف توحيد الصف املهري.

املجتمع  رشائح  كافــة  بلحاف  ودعا 
التقارب  والتعــاون  الرتابط  إىل  املهري 
ورص الصفوف والتصدي لكل املؤامرات 
املرشوع  تســتهدف  التي  والدســائس 

الجنويب.
من جانبه ألقى الشــخصية الوطنية 
املهرة  محافظــة  ووكيل  والسياســية 
كلمة  ســعدان،  محمد  ســعيد  السابق 
حيا فيها الحارضيــن، مؤكدا بأن املهرة 
من  كبرية  جامهريية  انتفاضة  تشــهد 
يف  الفعاليات  مــن  عــدد  إقامة  خالل 
مختلف مناطق املحافظــة، وذلك تأييدًا 
الذي  للجنوب  الذاتية  اإلدارة  لقرار إعالن 
أعلــن عنه املجلس االنتقــايل الجنويب 
،ومباركة النتصــارات القوات الجنوبية 
يف ســقطرى، والضالع، وأبني، وكافة 

مناطق الجنوب الباسلة.
ومتيزت الفعالية بالعديد من الفقرات 
الثقافة والقصائد الشــعرية التي قدمها 

أهايل مديرية حصوين.

األمناء/خاص: 
شــن الكاتــب واملحلل العســكري 
الجنويب العميد خالــد النيس هجوما 
عىل الرشعية التي تنهب موارد الجنوب 

إلنشاء معسكرات لقتل الجنوبيني.

وقال النــيس يف تغريــدة له عىل 
كل  تنشأ  التي  "املعســكرات  )تويرت(: 
الخاضعة  الجنوبية  املناطــق  يف  يوم 
يف  كبري  وبشــكل  تعتمد  للرشعيــة 
الجنوب من خالل  ميزانيتها من موارد 
املنافذ والرضائب،  النفط والجامرك يف 

مالك  أن يســتخدم  الظلم مركب  وهنا 
لقتلك".

الجنوبيني  ما جعــل  "هذا  وأضاف: 
يكفرون بكم وبوحدتكم وجعلهم صفًا 
واحدًا ليضعوا حدا لظلمكم ودناءتكم".

رغم اإعالن هادي وقف اإطالق النار.. الإخوان 
يح�شدون ويخرتقون الهدنة ب�شقرة

النقيب: خروقات الإخوان 
اأمر لي�س مفاجًئا

اأفران عدن تقر رفع اأ�شعار 
رغيف اخلبز )الروتي(

كوالي�س اجتماع هادي بقادة الدولة والأحزاب )تفا�شيل(

ح�شوين املهرة تنتف�س يف فعالية جماهريية حا�شدة دعًما لالنتقايل ومباركة لنت�شارات �شقطرى

العميد الن�شي: ال�شرعية تنهب موارد اجلنوب لإن�شاء مع�شكرات لقتل اجلنوبيني

وقفة حا�شدة ملوظفي املالية تطالب بالإفراج عن وكيل الوزارة


