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أخبار

عدن / األمناء / خاص :
أوضح املحامي ســعد عبدالله محمد الحاملي عضو القيادة املحلية للمجلس 
االنتقايل الجنويب مبديرية املنصــورة بالعاصمة عدن بأن الوطن قد خرس وفاة 
اللواء الركن منصور العويني نائب مدير مكتب القائد األعىل للقوات املســلحة قد 
خرس قائدا عســكريا شــجاعا ومناضال وطنيا فذا قىض عمره يف خدمة وطنه 
والدفاع عنه منذ التحاقه بالســلك العســكري بالقوات املسلحة وتدرجه بالعديد 
من املناصب يف الوحدات العســكرية وكان مثاال يحتذى به يف االلتزام والضبط 
والربط العســكري ويحظى باحرتام قيادته وأفراده من الجنود والضباط وصف 
الضباط وجميع الناس ملا يتمتع به كفاءة عالية يف عمله وأخالق رفيعة وتواضع 

جم واحرتام كل الناس وخدمته لهم  .
وقال املحامي سعد الحاملي رئيس جمعية الشهداء الزراعية متعددة األغراض 
منطقة دار منصور يف برقية عزاء ومواســاة ألبنــاء الفقيد وهم ، العميد احمد 
منصور والعميد الركن صالح منصور والدكتور غســان منصور وجميع إخوانهم 
وأقاربهم وآل عوين وآل حنش أن القوات املســلحة خرست واحدا من أبرز قادتها 
العســكريني الشــجعان الذين دافعوا عن حياض الوطــن يف مختلف املراحل 
واملنعطفات ، شــائال الله تعاىل بأن يســكن فقيد الوطن اللــواء الركن منصور 
العويني فســيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والســلوان وإنــا لله وإنا إليه 

راجعون .

ماذا قال املحامي احلاملي يف وفاة فقيد 
الرياض / األمناء / خاص :الوطن اللواء الركن من�صور العويني ؟

من  "األمنــاء"  صحيفة  علمــت 
مصادر خاصة يف العاصمة السعودية 
الرياض ان أحد ســفراء دول الخمس 
دامئــة العضوية قد أبلغ مســؤولني 
كبــار يف الرشعية اليمنيــة األربعاء 
املايض بأن عليهم اتخاذ قرار شــجاع 

يف ترسيع تشكيل الحكومة التي طال 
انتظارها .

ونقل املصدر عن الســفري الغريب 
قولــه : " إن الشــعب اليمني يعيش 
اقتصادي صعب وعليكم تحمل  وضع 
يعيش  الذي  الشعب  أمام  مسؤوليتكم 

أوضاع تتفاقم كل يوم " .
تشكيل  تأخر  أن  إىل  السفري  وأملح 

نحو  باألوضاع  يدفع  سوف  الحكومة 
خيارات أخــرى قد تدفع بالجنوب إىل 
انتهاج طريق اخر قــد تندم الرشعية 
عليه وأضاف : " عليكم اغتنام الفرصة 
كون املجلس االنتقايل الجنويب أصبح 
رشيك يف السلطة وعليكم التعامل مع 

األمر بأكرث جدية " .

عدن / األمناء / خاص :
بحــث محافظ عدن، أحمــد حامد مللس، 
خالل استقباله العميد ركن نائف العتيبي، قائد 
للتحالف  التابعة  السعودية  الواجب 802  قوات 
بني  األمني  التنسيق  تعزيز  بالعاصمة،  العريب 
يف  العريب  التحالف  وقوات  املحلية  الســلطة 

عدن.
بقيادة  العريب  التحالف  بدور  مللس  وأشاد 
اململكــة العربية الســعودية، ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقتني.
استمرار  عىل  العتيبي  العميد  شدد  بدوره، 
جهود قوات التحالف العريب، إىل حني تخليص 

البالد من محنتها.

عدن/ األمناء/ رياض شرف :
أكد مدير عام مصلحة الدفاع املدين 
العقيد م/ محمد حســن الشمريي أن 
الدفاع املــدين بكافة فروعه مبديريات 
اليوم  ميتلــك  أصبح  عــدن  محافظة 
جاهزية عالية يف التعامل مع الســنة 
النريان واخامدها وأن مهامه كبرية جدا 
وهي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات 
اقامتهــا الدولــة لحاميــة املواطنني 
الكارثة  تخفيف  ومنهــا  وممتلكاتهم 
تقترص  ال  املــدين  الدفاع  مهــام  وأن 
عىل إطفاء الحرائق بل واملســاعدة يف 
يف  واملشاركة  الجارفة  السيول  كوارث 
اسعاف املصابني يف الحوادث املرورية 
والوقايــة من الكوارث بــكل أنواعها، 
حيــث تبذل فرق وأفــراد الدفاع املدين 
جهودا كبــرية يف التخفيف من أرضار 
الكوارث من خالل النزول اىل العديد من 
املرافق الحكوميــة والخاصة واألحياء 
السكنية وذلك من خالل اقامة الدورات 
املتعلقة بدور  التوعويــة  اإلرشــادية 

الدفاع املدين والوقاية من الحرائق.
الدفاع  مصلحة  عام  مدير  وأشــار 
املدين يف حديثه لـــ "األمناء" إىل أن 
الدفــاع املدين لديــه برنامج نزول اىل 
محطات الغاز ومحالت بيع اسطوانات 
الغاز لغرض التفتيــش ومدى التزامها 
بتوفــري وســائل اإلطفــاء والوقاية 
من انــدالع النــريان واملتمثلة باألمان 

والسالمة املهنية.
كام متكن رجــال الدفاع املدين من 
رفع أداءهم وكفاءاتهم يف التعامل مع 
الكوارث أو الحرائق والحوادث املرورية 
وذلك من خالل الــدورات التي اقامتها 
إدارة الدفاع املــدين باملحافظة لغرض 
التأهيل والتدريــب والوصول اىل رفع 

الجاهزية يف أداء مهامهم.

وكشف العقيد محمد الشمريي إىل 
انه بعد الحرب الحوثية الغاشــمة عىل 
عدن كانت جاهزية الدفاع املدين صفر 
وال يوجد أي مركز يعمل باستثناء مركز 
الشــيخ عثامن وبعد طــرد الحوثيني 
من عدن بدأنــا بتأهيل األفراد يف فرع 
الدفــاع املدين باملعال وتنشــيط مهام 
وكان  تدريجية  بصــورة  املراكز  بعض 
ايضا للدور الطيب من قبل األشقاء يف 
روح  استعادة  يف  كبري  عامل  التحالف 
العمل يف مراكز الدفاع املدين وذلك من 
إطفاء  ســيارات  بخمس  دعمنا  خالل 
انقاذ  ســيارات  وخمس  )مرسيدس( 
وأجهزة تنفس صناعــي حديثة وعدد 
من خراطيم املياه وبعض مواد اإلطفاء 
وهذه ساعدتنا يف أداء مهامنا بصورة 
جيدة ثم أضافوا ســيارتني إســعاف 
وســيارة انقاذ وســيارة إطفاء وكان 
لألشــقاء اإلماراتيني الدور األكرب يف 

هذا الدعم.
وفيام يتعلق بالصعوبات والتحديات 
التي تواجه إدارة مصلحة الدفاع املدين 
تتمثل  الشمريي:  العقيد  قال  وفروعها 
هذه الصعوبات  بالبناء العشوايئ فوق 

وهذه  ودفنها  اإلطفــاء  مياه  محابس 
تعيق عمــل رجال الدفــاع املدين يف 
االرساع إلطفــاء الحرائق أيضا وقوف 
منعطفات  يف  عشــوائيا  الســيارات 
الشــوارع واألحياء الســكنية خاصة 
أوقات املســاء وبهذا العمل ال تستطيع 

سيارات اإلطفاء املرور.
واسرتســل بالقــول : " ايضا من 
ابــرز التحديــات التي تواجــه رجال 
الدفاع املدين بعدن قلــة الغذاء لألفراد 
املتواجديــن فوق النوبــات واحيانا ال 
يتوفرـ انعدام وقود سيارات اإلطفاء ـ 
املدين  للدفاع  املالية  املخصصات  توقف 

منذ أحداث اغسطس 2018م.
واختتم مدير عــام مصلحة الدفاع 
نتفاءل  قائــاًل:  حديثه  بعــدن  املدين 
كثريا بــأن تجد مطالــب إدارة الدفاع 
املدين بعدن االستجابة الطيبة من األخ 
محافظ عدن احمــد مللس والتي تتمثل 
برشف الزيــارة اىل إدارتنا لالطالع عن 
وتلمس  املدين  الدفــاع  دور  قرب عىل 
همومه خاصة وان االخ املحافظ احمد 
مللس لديه القــدرة عىل تخفيف معاناة 

رجال الدفاع املدين الذين.

�صفري غربي لل�صرعية : اأ�صرعوا يف ت�صكيل احلكومة قبل فوات الأوان 

ملل�س والعتيبي يبحثان تعزيز التن�صيق الأمني بعدن

لدينا اجلاهزية العالية يف التعامل مع 
الكوارث مبا فيها اإخماد احلرائق 

مدير عام مصلحة الدفاع املدني بعدن العقيد محمد حسن الشميري لـ "األمناء":

يافع/األمناء/خاص:
حذر أهايل مديريات يافع الجهات املختصة واملسؤولة عن توقيف مخصصات كهرباء 
يافع من مادة الديزل ، باللجوء للشــارع وقطع الخط الــدويل الذي يربط محافظة لحج 

واملحافظات املحررة ، مبحافظة البيضاء واملناطق الشاملية.
وقال االهايل : " اننا ســئمنا من املناشــدات ، وسئم مســؤولني مديريات يافع من 
املتابعة ولكن دون جدوى ، فلم ُيعرف من هم املتسببني واملعرقلني لإلفراج عن مادة الديزل 

واملخصصة لكهرباء مديريات يافع ".
واضافوا : " ولكن بعد ان طفح الكيل ووصل الجميع إىل طريق مسدود ، فقد يجربونا 

للنزول للشارع وقطع الخط الدويل وتوقيف الحركة كليا حتى يتم التجاوب معنا ".
واوضح االهايل : " انه من غري املعقول ان متر شــاحنات الديزل يوميا من امام أعيننا 
وتغذي املناطق الشاملية ، ويافع يف ظالم دامس ومحطات الكهرباء خارج نطاق الخدمة 

."
مستنكرين السياسية املمنهجة الذي تتعمدها رشكة النفط ومن يقف خلفها من لويب 
الفساد ، مشريين ان هذه االعامل متعمدة ومدروسة ملعاقبة يافع ، وانها ليست هذه املرة 
االوىل ، بل تتكرر بني فرتة واخرى ، لكون يافع صاحبة الدور املحوري ، ورجالها وُكتابها 

يقفون حجر عرثة امام الفاسدين ولذلك يتم معاقبتها.

يافع يف ظالم دام�س منذ اأكرث من 
)20( يوما والأهايل يحذرون


