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الثالثاء -  ١٤ يوليو ٢٠٢٠ م- املوافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١ هـ

محليات

من أمام مخيم االعتصام.. قائد لواء النرص: 

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

حلج / األمناء / خاص :
دعت القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب مبحافظة لحج 
كافة أبناء املحافظة للمشاركة الفاعلة يف املظاهرة السلمية الحاشدة 
التي ستنطلق يوم الخميس القادم 16 يوليو الساعة العارشة صباحًا 

يف مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج .
وأوضحت القيادة املحلية لالنتقايل بأن التظاهرة تأيت تأييًدا لإلدارة 
الذاتية للجنــوب، والتنديد مبلف الخدمات املرتدية يف محافظة لحج 

نتيجة الفساد الكبري الذي كرسته السلطة املحلية يف املحافظة.
وأهابت القيادة املحلية النتقايل لحــج بكافة أحرار وحرائر لحج 
للمشــاركة الفاعلة يف هذه التظاهرة التي ســوف يرسل أبناء لحج 
خاللها رســائلهم املؤيدة لإلدارة الذاتية واملنددة مبامرسات سلطات 

لحج املحلية.

عدن / األمناء/ خاص :
تنفذ األرس املترضرة جراء الســيول األخرية التي شهدتها عدن يف 
شهر مارس من العام الحايل وقفة احتجاجية اليوم الساعة التاسعة 
صباحا أمام منزل محافظ محافظة عدن يف مدينة خورمكرس وذلك 
احتجاجا عىل قرارات لجنة التعويضات املشكلة من قبل محافظ عدن 
والتي تحاول إجبار تلك األرس التوقيع عىل كشوفات تعويض رصدت 
فيها مبالغ زهيدة ال تتناسب مع حجم األرضار التي لحقت مبنازل تلك 
األرس، كام أنها تلقت تهديدا من قبل تلك اللجنة مبغادرة مقار إقامتها 

الحالية يف عدد من الفنادق أو سيتم إجالءها بالقوة .
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية املشــري عبدربه منصور هادي 
قد خصص مبلغا ماليا كبريا مقابل تلك التعويضات يقدر - حســب 

إفادة بعض املصادر - بأكرث من ملياري ريال ميني.
وحسب إفادة بعض تلك األرس املترضرة فإن اللجنة املشكلة لرصف 
التعويضات متارس ضغوطا كبرية عليها من أجل القبول بتلك املبالغ 
الزهيدة والتوقيع عىل تلك الكشوفات ، كام دعا منظمو هذه الوقفة 
جميع وسائل اإلعالم املحلية لتغطيتها تضامنا معهم ومع مطالبهم 

املرشوعة.

األمناء / خاص :
أكد الكاتب واملحلل العســكري العميد خالد النــي، إن اإلخوان 
وعصابة 94 تركيزهم منصب فقط عىل منابع النفط واملنافذ البحرية.
وقال يف تغريــدة عرب "تويرت": "حاليًا اإلخــوان وعصابة 94 ال 
يريدون عدن وهم عىل اســتعداد يعطونكــم التزاما بهذا، هم فقط 

يريدون منابع النفط والغاز ومنافذ بحرية وبرية".
ومىض بقوله: "وبحكم تواجدهم يف أبني وشــبوة وحرضموت 

واملهرة فقد حققوا ما يريدون".
ودعــا إىل عــدم البقاء محصوريــن يف عدن، مؤكــدا بأن عىل 
الجنوبيني التمدد بكامل أرض الجنوب.. ومختتام ترصيحه بالقول: 

"وال أبالغ إذا قلت إننا قادرون".

األمناء/ خاص

ترأس اللــواء الركن أحمد ســعيد بن 
بريك، رئيس الجمعيــة الوطنية، رئيس 
اإلدارة الذاتية للجنوب، يف مقر الجمعية، 
للجمعية  اإلداريــة  للهيئــة  اجتامعــًا 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  الوطنية 

بحضور نواب رؤساء اللجان.
نائب رئيس  الذي ضم  االجتامع،  ويف 
لقامن،  أنيس  الدكتور  الوطنية  الجمعية 
اإلدارة  تم استعراض ما تحقق يف إطار 
حيث  األوضــاع،  ومســتجدات  الذاتية 
بنّي اللواء أحمد ســعيد، الصعوبات التي 
مشــريًا  الذاتية،  اإلدارة  تطبيق  واجهت 
إىل أنه تم الرتكيز عىل خمســة قضايا 
رئيسية هي: الكهرباء، واملياه، والصحة، 

والنظافة، والتعليم.
الجمعية  رئيــس  اســتعرض  كــام 
الوطنية، الرتكة الثقيلة التي تعاين منها 
محافظات الجنــوب عامة، خالل الفرتة 
املاضية والتــي أدت إىل تدهور ملحوظ 
واملستوى  العامة  الخدمات  يف  ومتعمد 
األمنية،  واألوضاع  للمواطنني،  املعييش 
فضاًل عن انتشار العشوائيات يف مختلف 

املجاالت وخاصة األرايض العامة.
وأكد اللواء بن بريك، أن اإلدارة الذاتية 

بدأت يف اتخاذ الخطوات نحو اســتقرار 
الوضع يف الكهرباء مــن موارد اإلدارة 
فيها  التحسن  أنه ســيتم  مبينًا  الذاتية، 
وذلك من خالل  القادمــة،  الفرتة  خالل 
تزويد العاصمة عدن بالطاقة املشــرتاة، 
وكذا معالجة أوضاع املياه، حيث وصلت 
إىل مناطق مل تصلهــا من قبل منذ عدة 
ســعد  دار  مديريتي  وبالذات  ســنوات 

وكريرت.
وأشــار اللواء بن بريك إىل أن اإلدارة 
الذاتيــة للجنوب، ركــزت جل اهتاممها 
عىل القطــاع الصحي، من خالل تكثيف 
الجهود ملكافحة وباء كورونا املســتجد 

)كوفيد 19( وبقية الحميات .
العســكريني،  مرتبات  يخص  وفيام 
أن  الوطنية، إىل  الجمعية  أشــار رئيس 
معالجات  إيجاد  ستحاول  الذاتية  اإلدارة 
وذلك بالتعاون مع الرشكاء لحل ومعالجة 

هذه اإلشكالية يف القريب العاجل.
هــذا وقــد وقــف االجتــامع أمام 
أوضاع التعليم يف الجنوب بشــكل عام 
والعاصمة عدن بشكل خاص، والذي من 
املنتظر أن تطرق إليه اإلدارة الذاتية خالل 

األيام القادمة.
اإلدارية  الهيئــة  وســتواصل  هــذا 
اجتامعها وذلك للوقوف أمام املقرتحات 

التي سيتم تقدميها بشأن معالجة قضية 
التعليمية، خالل الفرتة  توقف العمليــة 

املاضية.
ومن جانــب آخر وجه اللــواء أحمد 
ســعيد بن بريك نداء إىل أبناء محافظة 
للوقوف  والوادي  الســاحل  حرضموت 
يوم السبت القادم صفا واحدا مع اإلدارة 

الذاتية. 
وقال اللواء بن بريك يف سلســلة من 
التغريدات عىل منصة تويرت: "إىل أهيل 
يف حرضموت واديًا و صحراء وساحاًل، 
يوم الســبت القادم أدعوكم إىل الوقوف 
الذاتية  وعىل قلب رجل واحد مع اإلدارة 
واملرتبات  الخدمــات  لتوفــري  للجنوب 
الجنوبيــة واألمن  املســلحة  لقواتنــا 
والنخبــة واملقاومة وكافــة القطاعات 

املدنية والخدمية". 
وأضاف: "نكون أو ال نكون مع اإلدارة 
الذاتية من أجل إدارة مواردنا وقطع يد كل 
العابثني والفاســدين بها وعىل الجميع 
التصدي وإفشــال أي دعوات مشبوهة 
قبل  من  الشــعبية..  لإلرادة  ومناهضة 
القــوى املعاديــة املســتفيدة من نهب 
ثرواتنا، والداعمة لإلرهاب وميلشــياته 

اإلخوانية، مهام كان الثمن".

عدن/األمناء/خاص:
من أمام مخيم اعتصام العســكريني 
واألمنيني بالعاصمة عدن، الذي دعت له 
الهيئة العســكرية العليا للجيش واألمن 
الجنويب للمطالبة برصف كافة الحقوق 
واملرتبات للعســكريني، أكد العميد أحمد 
العوسجي، قائد لواء النرص، أن مشاركته 
عســكرية  كقيادات  االعتصام  هذا  يف 
وأمنية تطالب مبستحقاتها، مشريا إىل 

أن ما يتعرض له العسكريون الجنوبيون 
ممنهج  وعقاب  سيايس  فشل  نتاج  هو 
الرشعيــة بحق هذه  اتخذتــه حكومة 

القيادات العسكرية.
تظل  أن  املعيــب  ملن  "إنــه  وأضاف: 
قيادات عســكرية وأمنية قدمت الغايل 
والنفيس خدمة لهذا الوطن تســتجدي 

وتتوسل مرتباتها وحقوقها".
وأكد العميد العوســجي أن االعتصام 
هــو حق مــرشوع وهو الخيــار الذي 

مشريا  الرشعية..  حكومة  عليه  أجربتنا 
القوات  منتســبي  لكافة  املعتصمني  أن 
املســلحة الجنوبية واألمــن لن ترتيض 
بعــد اليوم إال بدفع كافة مســتحقاتها 

واملتأخرة لعدة أشهر.
العوســجي ترصيحه  العميد  واختتم 
قائال: "إن سياســة العقــاب الجامعي 
العسكريني  ضد  الحكومة  تنتهجه  الذي 
لن تزيدنا إال صالبة يف انتزاع حقوقنا" .

عدن / األمناء/ خاص :
متكنت قوات الحــزام األمني يف قطاع 
الربيقة من القبض عىل محتال قام بالعديد 
الكبــرية واملتعددة   النصب  من عمليــات 
بالعاصمــة عدن بعد حضور ســبعة من 
املواطنــني إىل مركز العمليــات الرئيي 
لقــوات الحــزام األمني مبدينة الشــعب 
لتقديم شكاوى ضد شخص قام باالحتيال 

والنصب عليهم. 

القائــد وضاح عمر  وبتوجيهــات من 
عبدالعزيز تم التعميم عىل املتهم يف جميع 
قبل  من  واملتابعة  التحري  وبعد  القطاعات 
القــوات تم ورود معلومــات حول تواجد 

املتهم يف أحد فنادق مديرية الربيقة .
هــذا وقد قامــت قوات الطــوارئ يف 
القطاع بقيادة مصطفى العطريي بالقبض 
عىل املدعــو )ع .م.ب( والتحفظ عليه يف 
القطاع التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

ضده .

األمناء / خاص :
حذر رئيس دائــرة العالقات الخارجية 
أوروبا  الجنويب يف  االنتقــايل  باملجلس 

أحمد عمر بن فريــد تبعات تأخري رصف 
رواتــب املوظفني يف الجنوب كوســيلة 

ضغط عىل املجلس االنتقايل الجنويب.
له عىل  وقال بن فريــد يف تغريــدة 

تويرت: "رصف رواتــب املوظفني املدنيني 
والعســكريني ال عالقة له نهائيا باألمور 

السياسية".
يوضع  أن  يجــب  "وال  قائــال:  وتابع 

االنتقايل  املجلس  عىل  ضغط  كوســيلة 
خاصة وكثري من الجبهات ال زالت تشتبك 
مع الحوثيني كجبهة الضالع والســاحل 

الغريب" .

وأضاف: "كــرث الضغط يولد االنفجار، 
تحتــاج مزيدا من  ال  األوضــاع  وجملة 

الضغط عىل أحد".

القيادة املحلية النتقايل حلج تدعو اأبناء املحافظة 
للم�شاركة يف تظاهرة اخلمي�س

وقفة احتجاجية للأ�شر املت�شررة 
جراء ال�شيول يف عدن

حملل ع�شكري: االإخوان يركزون على منابع 
النفط.. وعلى اجلنوبيني التمدد

اأحمد بن بريك: نحاول اإيجاد حل يف القريب العاجل بخ�شو�س مرتبات اجلي�س

�شيا�شة العقاب اجلماعي �شد الع�شكريني لن تزيدنا اإال �شلبة يف انتزاع حقوقنا

قوات احلزام تلقي القب�س على متهم بعمليات ن�شب واحتيال يف العا�شمة عدن

بن فريد يحذر من ا�شتخدام رواتب املوظفني كو�شيلة �شغط على االنتقايل


