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الثالثاء -  ١١ اأغ�سط�س 2٠2٠ م- املوافق 2١ ذو احلجة ١٤٤١ هـ

محليات

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

األمناء / خاص :     
اكد القيادي والسيايس الجنويب احمد الربيزي ان محافظ عدن احمد 
مللس يحظى باالحرتام والقبول لدى جميع االطراف مشريًا اىل انه ميلك 
صالحيات كاملة وبدعم كبــري من التحالف العريب واملجلس االنتقايل 
الجنويب والحكومة الرشعية, داعيــاً الجميع اىل التعاون معه خدمة 
ألنفسنا وألهلنا ومدينتنا بعيدًا عن ترهات السياسة وشغل املامحكات.

وقال الربيزي يف منشور عىل حائطه بالفيسبوك :" ان محافظ عدن 
الجديــد أحمد حامد مللس تم تعيينه بصالحيــات مطلقة، وبدعم كبري 
من التحالــف العريب واملجلس االنتقايل الجنويب والحكومة الرشعية، 

وأوكل اليه مهمة إصالح املؤسسات الخدمية عىل وجه الخصوص".
داعيا، القامئني عىل املؤسســات الخدمية ان يعلموا ان شغل الدولة 
)الخبيثة( أو العميقة لن تجدي نفعًا أمامه، فعليهم ان يستغلوا وجوده 

إلصالح مؤسساتهم الخدمية، بأمانة وإخالص.
واشــار الربيزي، اىل ان نجاح )مللس( ســيكون نجــاح للتحالف 
ولـ"أتفــاق الرياض"، ولتحســني صورة التحالــف العريب، وطريف 
اتفاق الرياض أمام الناس، وهي كذلك فرصة ســانحة إلصالح وضع 
املؤسســات، وســيكون نجاح للقامئني عليها ان صدقوا معه إلنقاذ 
مؤسســاتهم، اما اذا اســتمروا يف لعبتهم الحالية، فمن حقه ومن 

صالحياته إبعاد كل الفاسدين مهام كان حجم نفوذهم.
واختتم: دعونا جميعًا نساعد الرجل خدمة ألنفسنا وألهلنا ومدينتنا 

بعيدًا عن ترهات السياسة وشغل املامحكات.

عدن / األمناء / خاص :
قال عضو رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب فضل الجعدي إن الخروج عن 

مسار استعادة الدولة هو خيانة لتضحيات الشعب الجنويب.
وقال الجعدي يف تغريدة له عىل تويرت:إن إمياننا بحق شعبنا يف الحرية 

واستعادة الدولة هو إميان راسخ ال ميكن ألي قوة انتزاعه من وجداننا”.
وأضاف: “وأن وفاؤنا لدماء الشهداء هو الدينامو الذي يحرك مساراتنا أمام 

أعداء قضيتنا ما ظهر منهم وما خفي”.
وأكد أن الخروج عن ذلك املسار هو خيانة لتضحيات شعبنا الغالية”.

عدن / االمناء/خاص: 
كشف مصدر امني أن شاب قام بقتل عمته وطفلة عمرها 12سنة وطفلة 

أخرى عمرها سنة واحدة وذلك بعد قيامه بنحرهن بسكني.
 واضاف املصدر أن الشاب واثناء خروجه من الشقة التقى بعمه حيث قام 

بطعنه ومن ثم الذ بالفرار. 
وأكد املصدر أن عم القاتل تم اســعافه اىل مستشفى اطباء بال حدود فيام 

قامت فرق البحث الجنايئ واألمن بانتشال جثث الضحايا من شقتهم.
واشار املصدر إىل ان قوات االمن تجري عمليات بحث واسعة للقبض عىل 

القاتل خصوصا بعد تحديد هويته من قبل عمه.

حلج / األمناء / خاص :
أقرت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبديرية طور الباحة يف 
محافظــة لحج، يف اجتامعها يوم األحد تنظيم مظاهرة ســلمية للمطالبة 

بعودة الحزام األمني لتويل زمام األمور األمنية باملديرية .
وجاء اجتامع القيادة املحلية االستثنايئ برئاسة رئيس االنتقايل باملديرية 
محمد حميد هاشم، وضم رؤساء املراكز ملناقشة األوضاع األمنية الهشة التي 

تشهدها املديرية منذ انسحاب قوات الحزام األمني .
ودعا االجتامع أبناء طور الباحة مبختلف اطيافهم الثقافية واالجتامعية 
للمشاركة الفاعلة يف التظاهرة املقرر تنفيذها اليوم الثالثاء وتوصيل صوتهم 

للمطالبة بعودة الحزام األمني إلعادة األمن واالستقرار مجددا .
وشدد االجتامع عىل أن الفســاد ومحاوالت إذكاء الفتنة يف املديرية من 
قبل بعض ضعاف النفوس يجب الوقوف أمامه بحزم والتنديد به قبل خروج 

الوضع عن السيطرة .

االمناء/ خاص :
تســتمر الحرب التي تطارد الجنوب 
عاما بعد اخر، فمنذ عهد تويل حكومة 
هادي والحكومــات اليمنية املتعاقبة 
واملحافظات  عدن  العاصمة  شــؤون 
املجــاورة لها فقد عاثــت يف االرض 
فسادا ودمرت الخدمات بشكل متعمد، 
ليتم إلقاء اللــوم عىل محافظ املدينة 

املنكوبة خدماتيا.
ومنذ عهد عيدروس الزبيدي وإلقاء 
اللوم عليه بتدهور الخدمات وإىل عهد 
 ، مللس  حامد  احمــد  الجديد  املحافظ 
سوءا  الخدمات  تدهور  مسلسل  يزداد 
يســتدعي  الذي  االمر  فأكــر،  اكر 

رضورة انهاء املهزلة.
ويف األيــام االخــرية وتزامنا مع 
واشــتداد  املبارك  االضحى  عيد  إجازة 
فصل الصيف تدهورت الخدمات بشكل 
كامل، وعىل رأســها خدمة الكهرباء 
وخروج املنظومة املتكرر عن الخدمة.

خدمــة امليــاه مل تكــن بعيدة عن 
املشهد هذه املرة، فقد باتت عبئا ثقيال 

الكثري  يف  العدين  املواطن  كاهل  عىل 
من املديريــات، ورصح املواطنني يف 
"اىل  بالقول:  والتواهــي  خورمكرس 

متى يستمر هذا الحال" ؟.
لـ"األمناء" عن  املصادر  وكشــفت 
عن  والديزل  البنزيــن  ماديت  اختفاء 
مبيعات  أشــعل  مام  املدينة  محطات 
السوق السوداء يف مختلف مدن عدن.
وتشــهد عدن أزمــات متكررة يف 

وانقطاعات  النفطيــة،  املشــتقات 
واملياه  الكهربــايئ  للتيار  مســتمرة 
ألســباب مختلفــة، يتعلــق اغلبها 
بعجــز حكومة الرشعيــة يف توفري 
، وهو  منها  الرضوريــة  االحتياجات 
السيناريو املتكرر مع فرتة كل محافظ 
لعدن ابتداءا بالرئيس الزبيدي وانتهاءا 

باألستاذ احمد مللس.

يافع/ األمناء/خاص:
تعرضت مساء امس االول سيارة مدنية 
تقل عدد من الشباب عىل متنها إىل جرف 
العسكرية ملديرية حبيل  سيل يف منطقة 

جرب ردفان . 
وقالت مصادر محلية أن ســتة شبان 
كانوا عىل منت السيارة قد تعرضوا للغرق 

حيث متكنت فرق االنقاذ املحلية من ابناء 
املنطقة من العثور عىل جثة شخص واحد 

فيام الخمسة البقية مفقودين.
وكشــفت املصادر اسامء الشباب الذي 
تعرضوا للجرف بالسيول وهم: رمزي بلليل 
الحنيش ومشتاق خرض  الحنيش وحيدرة 
منصور الحنيش وأصيــل الدكم الحنيش 

ويسلم بن يسلم عوض الحنيش باالضافة 
اىل اثنني اخرين مــن ابناء منطقة خرية 

بيافع.
واضافت املصادر أن فرق البحث االهلية 
الزالت تبحــث يف العديد من املناطق من 
أجــل معرفة مصري بقية الشــبان الذين 

جرفتهم تلك السيول.

األمناء/خاص:
اكد الناطق باســم القــوات الجنوبية 
ان مليشيا االصالح متادت  النقيب  محمد 
كثــريًا واســتمرت يف خروقاتها لوقف 
اطالق النار بابني ,مشــريًا اىل ان قواتنا 
االستعداد لسحق هذه  اتم  الجنوبية عىل 

القوات املمولة تركيًا.
وقــال النقيــب يف تغريــدة عــىل 
"تويرت":ملتزمــون بوقف اطــالق النار 
وحريصون كل الحرص عىل نجاح إتفاق 

الرياض ونحن يف الوقت نفسه جاهزون 
لسحق مليشيات االرهاب  إن متادت اكر 
يف اعاملهــا العدائية تنفيــذا لالجندات 

الرتكية .
واضاف :خربنا جيــدا كيف نلحق بها 
النار  الهزائم وقد جاء اعالن وقف اطالق 
لها  االخرية فكان  انفاســها  تلفظ  وهي 

طوق نجاة.
وجددت مليشــيات اإلخوان اإلرهابية، 
التابعــة لحكومة الرشعية، مســاء يوم 

االثنــني ، عدوانها عىل مواقــع القوات 
املسلحة الجنوبية يف أبني يف إرصار عىل 

خرق وقف النار. 
باألسلحة  اإلرهابية،  املليشيا  وقصفت 
الثقيلة واملتوســطة، متركــزات القوات 
الجنوبية، يف جبهة سال بالقرب من قرن 

الكاليس. 
الجنوبية،  املســلحة  القــوات  وردت 
بحســب مصادر ميدانيــة، عىل مصادر 

نريان املليشيا، ونجحت يف إخامدها.

عدن/األمناء/خاص:
الكهرباء والطاقة  أعلن متحدث وزير 
باليمن، محمد املسبحي، عن جهود بذلها 
عامل مؤسسة الكهرباء يف عدن إلنهاء 

ازمة املياه يف املدينة.
وقــال املســبحي يف منشــور عىل 
فيسبوك: "بحمد الله وتوفيقه ثم بفضل 

جهود فني ومهنــديس فرقة الخطوط 
االنتهاء  تم  11/33ك.ف  النقــل  بإدارة 
من ربط خط لحج بخــط صالح الدين 
وتشــغيل جميع االبــار يف برئ أحمد 
الســتمرار ضخ املياه إىل مديريات عدن 
ايام.. لهم منا  وإنهاء معاناة الزمت 10 

كل الشكر والتقدير".
يأيت ذلك يف الوقت الذي تعاين عدن 

مــن ازمة مياه حادة منذ اســابيع، يف 
الوقــت الذي لوح فيه مدير مؤسســة 
الخميس  يــوم  الســقاف  فتحي  املياه 
 48 خالل  اســتقالته  بتقديــم  املايض 
ساعة يف حال مل تقم الحكومة ووزارة 
املالية باعتــامد ما تم اقراره قبل عامني 
من مســتحقات مالية لصالح املؤسسة 

لتقوم مبهامها.

�شيا�شي جنوبي : جناح ملل�س يف انت�شال عدن 
جناح للتحالف والتفاق الريا�س

قيادي يف االنتقايل: اخلروج عن م�شار 
ا�شتعادة الدولة خيانة لت�شحيات �شعبنا

�شاب يقدم على قتل عمته وابنتيها 
وجرح عمه يف مدينة اإمناء بعدن 

انتقايل طور الباحة يقر اإقامة تظاهرة �شلمية 
للمطالبة بعودة احلزام االأمني للمديرية

�شيناريو االأزمات يف عهد الزبيدي يتكرر اليوم مع حمافظ عدن )احمد ملل�س(

فقدان )6( اأ�شخا�س جرفتهم ال�شيول يف منطقة الع�شكرية 

ناطق القوات اجلنوبية : جاهزون ل�شحق ملي�شيات االإرهاب 
املمولة تركيًا اإن متادت اأكرث يف خروقاتها

كهرباء عدن تعلن اإنهاء اأزمة املياه يف املدينة


