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األمناء / خاص :
قام قائد لواء العاصفة العميد أوســان العنشيل، صباح الجمعة، 

بتسيري قافلة مواد طبية وغذائية دعًم لجبهة أبني.
وقال العنشــيل إن هذا الدعم يأيت كواجب وطني وإنساين، وهو 
أقل ما يقدمونه للمرابطني الذين يقدمون دماءهم الزكية يف سبيل 

الدفاع عن الوطن.
وأشاد العنشيل بصمود أبطال القوات املسلحة الجنوبية يف جبهة 

أبني والتصدي للقوات الغازية.

عدن "األمناء" خاص:
أعرب مســؤول يف جهاز مكافحة املخدرات يف عدن عن أســفه 
إىل الوضع املزري الذي وصــل إليه الجهاز، كواحد من أهم األجهزة 
الدفاعية عن املجتمع وأفراده وقيمه وأخالقياته التي تعمل املخدرات 

عىل تدمريها والعبث بها.
وقال إيهاب أحمد عيل ، نائب مدير إدارة مكافحة املخدرات – عدن، 
مبناســبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات الــذي يصادف 26 يونيو 
من كل العام 2020: "لقــد تخىل الجميع عن هذا الجهاز من جهات 
مسؤولة ومنظمت دولية ترفض التعامل معه مبارشة، بل ووضعت 
قوانينًا ورشوطًا تعجيزية أمامنا، إذ تطلب التعامل مع الدولة الغائبة 
والحكومــة غري املتواجدة عىل أرض الواقــع وال تهتم وتتجاهل ما 

يعانيه املواطن واحتياجاته".
وأكد إيهــاب أن "ما تم ضبطه وإنجازه مــن قبل قوات مكافحة 
املخدرات مقياسًا يعترب كبري جدا يف فرتة قصرية  ويثري القلق عىل 
مستقبل أوالدنا خصوصًا مع غياب دور املحافظ واملجلس املحيل يف 

محافظة عدن بشكل مستغرب خصوصا يف هذا الجانب".
وأضاف: "لكننا مع كل تلك الظروف واإلمكانيات البسيطة نحاول 
أن نعمل بــكل قوتنا وخدمة مجتمعنا بكل اســتطاعة منلكها رغم 
أنها ال توصلنا إىل األهداف التي نطمح  إليها واملرجوة فم يبدو من 
ظاهرة املخدرات وانتشــارها يف مجتمعنا خطري لكن الخايف منها 

أعظم وأخطر".
وأعــرب عن أمله أن جهودهم تلك تلتقي مــع اإلمكانيات الكبرية 
وترتجــم عىل أرض الواقع وتثمر، وقال: "لقــد تواصنا مع الجميع 
ســواء يف وزارة الداخلية والســلطة املحلية نطالبهم بدعمنا لكن 
لألسف مل نجد أي اســتجابة رغم أن مطالبنا هي مطالب مرشوعة 

لكل مواطن يف هذا الوطن".
ودعا إيهاب إىل "تأهيل كوادر جهاز مكافحة املخدرات بكل إداراته 
وأقسامه وتشكيل هيئة عليا ملكافحة املخدرات من األمن ومنظمت 
املجتمــع املدين والقضاء وكوادر متخصصــة يف ذات املجال وذات 
صالحيات مســتقلة ونافذة واالســتفادة من الكوادر املتخصصة 
املوجودة والتي تعاين من التهميش لتدريب الشــباب وخلق كوادر 
علمية متخصصة وإنشــاء مركز للعالج من مرض اإلدمان وإعادة 

التأهيل مبدئيا بـ30 رسير وعيادة خارجية".

شبوة "األمناء" خاص:
نظم املئات مــن أبناء مديرية الصعيد 
حاشــدة،  جمهريية  فعالية  بشــبوة 
يوم أمس، للتنديد مبمرســات جمعة 
اإلخوان املسلمني ومليشياتها املسيطرة 

عىل املحافظة.
املتظاهرون تضامنوا مع أهايل جردان 
ونصاب واستهجنوا انتهاكات املليشيات 

بحق هذه املديريتني.
ورفع املتظاهرون أعالم دولة الجنوب 
وصورا لرئيس املجلس االنتقايل والفتات 
اإلخوانية من  املليشــيات  لخروج  دعت 
لجرامئها  واســتنكار  وإدانة  املحافظة 

بحق األهايل.
وأكــد املشــاركون يف الفعالية عىل 
أن محافظة شــبوة جزء أســايس من 
السيايس،  ومرشوعه  الجنويب  النسيج 
ولن تكون عىل اإلطالق سهم يف قوس 
أعداء الجنوب وقضيته، فقد قدمت أغىل 
التضحيات يف سبيل املرشوع الجنويب، 
ولن تكون إال يف الصف الوطني الجنويب 
وجزًءا أصياًل منه يف الوقت الراهن ويف 

املستقبل بحسب ما جاء يف البيان.
وصــدر بيان عــن فعالية الحشــد 

الجمهريي، وفيم ييل نصه كم ورد: 
"ال شــك إنه منذ ســيطرة املليشيات 
يف  شــبوة  محافظة  عــىل  اإلخوانية 
كافة  انتهجت يف  قد  املايض،  أغسطس 
املفرطة،  القوة  أســلوب  ممرســاتها 
بهدف تدجني و تركيــع أبناء املحافظة 
تنظيم  وأطمع  ألجنــدات  وإخضاعهم 
اإلخــوان العاملي، عىل حســاب حرية 
وتوجهات  ومصالــح  وحقوق  وكرامة 
وتضحيات أبنائها، حيث وقد مارســت 
لكل  املليشــيات ويف تحٍد ســافٍر  تلك 
القيــم واألخــالق العديد مــن األعمل 
القتل والتعسف  الال إنســانية، كأعمل 
والبطش واالعتقال والتنكيل إضافة إىل 
شــن الحمالت العسكرية الغاشمة عىل 

جردان  ومديرية  لقموش  حبان  مديرية 
وحاليا عىل مديرية نصاب.

وبالوقــوف أمــام كل هــذه الجملة 
الفظيعة  واالعتداءات  املمرســات  من 
للمليشــيات اإلخوانيــة تجــاه أهايل 
بعض  يف  جــاوزت  والتي  املحافظــة، 
املديريات كل حــدود الهمجية والرببرية 
وفظاعتها  بوحشيتها  وارتقت  البدائية، 
إىل أعمل إبادة وجرائم ضد اإلنســانية 
دون مراعاة ألية حرمة أو قيمة إنسانية، 
انتهــاك صارخ وممنهــج لحقوق  يف 
املواطن األساسية وعىل رأسها الحق يف 
الحياة الحرة الكرمية، ولنقف أيضا أمام 
ما آلت إليه مجمل األوضاع الحالية التي 
تشــهدها املحافظة من ترٍد يف الجوانب 
إيراداتها  تســخري  ظــل  يف  الخدمية، 
األجندات  لخدمة حــروب  ومقدراتهــا 
شبوة  تستهدف  التي  اإلخوانية  الحزبية 

والجنوب عامة؛ لنؤكد عىل ما ييل:
وقصف  والنســاء  األطفال  قتــل  إن 
املدن والقرى يف شــبوة، والتي نفذتها 
مليشــيات حــزب اإلصــالح اإلخواين 
تنفيذا ألجنــدة خارجية، هي جرائم ضد 
وستتم  بالتقادم،  تســقط  ال  اإلنسانية 
مالحقة مرتكبيها أمام العدالة عاجال أو 

آجال.
إن محافظة شــبوة جزء أسايس من 
السيايس،  ومرشوعه  الجنويب  النسيج 
ولن تكون عىل اإلطالق سهم يف قوس 
أعداء الجنوب وقضيته فقد قدمت أغىل 
التضحيات يف سبيل املرشوع الجنويب، 
ولن تكون إال يف الصف الوطني الجنويب 
وجزء أصيل منه يف الوقت الراهن ويف 

املستقبل.
أبناء  الكامل مع  نؤكد عىل تضامنــا 
مديريتي نصــاب وجردان، ووقوفنا إىل 
جانبهم ومع مطالبهــم العادلة ونحيي 
صمودهم األســطوري أمــام آلة القتل 
واإلرهاب، وتصديهم الشــجاع لبلطجة 

املليشــيات، ما يدل داللة قاطعة عىل أن 
والتعايش  الهيمنة  يرفضون  شبوة  أبناء 
مع قوى إرهابية تستخدم شعار الرشعية 
ملآرب وغايات أخــرى لتكريس االحتالل 

يف سلب أرضهم ونهب ثرواتهم.
املغرر بهم من  األطفال  بعودة  نطالب 
املليشيات  اســتغلت  الذين  شبوة،  أبناء 
ظروفهــم األرسيــة ومعاناتهــم، من 
خالل تجنيدهم والــزج بهم إىل محرقة 
خارسة  معركة  يف  شــقرة،  يف  الحرب 
لتلبية رغبــات أمراء الحــرب من قادة 
املليشــيات اإلخوانية وهوسهم للسلطة 
انتقاما  عدن  واجتياح  والغنيمة،  والفيد 
للحرية  التــواق  وشــعبه  الجنوب  من 

واالستقالل.
رضورة الكــف عن العبــث بإيرادات 
الحريب  للمجهود  وتسخريها  املحافظة 
أن  عىل  ونؤكــد  الحزبية،  واألجنــدات 
استمرار السلطة املحلية يف هدر ثروات 
شــبوة لتغذية حروبهم الخاصة ستعود 
وبــاال عليهــا وســيحاكمهم التاريخ 

والشعب.
العــريب  التحالــف  دعــوة قيــادة 
بواجبهــا  القيــام  إىل  باملحافظــة، 
األخالقــي واإلنســاين يف حمية أبناء 
ووضع  املليشــاوي،  الصلف  من  شبوة 
األمنيــة واالعتقاالت  للمالحقــات  حد 
التعسفية املستمرة، وآخرها اعتقال ثالثة 
ميفعة  مبديرية  والنشطاء  القيادات  من 

ونقلهم إىل سجون العاصمة عتق.
التحالف  يف  اإلخــوة  عنايــة  نلفت 
العريب من أن قوات النخبة الشــبوانية، 
الــدور األبرز يف تجفيف  التي كان لها 
منابــع الجمعــات اإلرهابية يف زمن 
قيــايس، قد أصبح غيابها عن املشــهد 
ميثل خطرا داهم لعودة عنارص التطرف 
والتنظيــمت اإلرهابية، لترسح ومترح 
وتهدد األمن والســلم يف شــبوة التي 

متتلك أهمية اسرتاتيجية.

ردفان "األمناء" وضاح احلاملي:
أكد مهدي العتــش، نائب مدير مكتب 
التجــارة والصناعة مبديرية ردفان، عن 
أن املكتب يبذل جهودا خالل هذه الفرتة 
واملتالعبني  األســعار  متابعة  من خالل 
بهــا، إضافة إىل مراقبة املــواد املنتهية 

الصالحية.
ارتفاع األسعار يف  العتش: "إن  وقال 
الغذائية باملدينة ناتج عن االرتفاع  املواد 
يف عدن مــن قبل رشكة هائل ســعيد 
واملوردين اآلخريــن للمواد بواقع 2000 

ريال مقارنة بالسعر السابق".
وجــدد تأكيده عــىل أن املكتب يتابع 
التسعرية بشكل يومي وبتوجيهات مدير 
عام ردفان منــري فضل، يف ظل أوضاع 
البالد، تزامنا مع تدهور  صعبة تشهدها 

العملة املحلية.
يأيت هذا بالتزامن مــع نزول قام به 

مكتب التجارة يف املديرية يوم أمس إىل 
محالت املواد الغذائية يف مدينة الحبيلني 

الثاين عىل  ومراقبة املواد املنتهية لليوم 
التوايل.

لو�ء �لعا�صفة يدعم جبهة �أبني 
مبو�د طبية وغذ�ئية

م�صوؤول يف مكافحة �ملخدر�ت: جهات م�صوؤولة تخلت 
عن �جلهاز ومنظمات دولية ترف�ض �لتعامل معه

�صعيد �صبوة حتت�صد �صد ملي�صيات �لإخو�ن وت�صدر بياًنا �صديد �للهجة

مكتب �لتجارة يوؤكد على مالحقة �ملتالعبني بالأ�صعار
بتوجيهات من مدير عام ردفان..


