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عدن / األمناء / خاص :

وقود  ان  خاصة  مصادر  كشــفت 
الديزل املشــغل ملحطات كهرباء عدن 
النفاذ بشكل كيل خالل  يوشــك عىل 
الســاعات القادمــة، وهو مــا يهدد 
الكهربائية  بخروج كامــل للمنظومة 

يف العاصمة عدن.
وقالت املصــادر إن رشكة مصايف 
عدن أبلغت السلطات املحلية ومؤسسة 
كهربــاء عدن بعدم وجــود أّي كمية 
مــن الديــزل يف خزاناتهــا، مؤكدة 
أنها اســتنفذت كافة كميــات التجار 
والــركات من الديــزل يف خزاناتها 
والتي كانــت تقدمها للكهرباء باآلجل 

خالل األيام املاضية.
وأضافــت ذات املصــادر أن هناك 
شــحنة وقود الديزل قادمة عىل منت 
سفينة، وتحتاج إىل بضعة أيام لتصل 
إىل ميناء عدن، إال إن نفاذ الوقود يف 
محطات عــدن كان أرسع، وبات يهدد 
بخروج كيل للمحطات يف حال مل يتم 

التدخل العاجل.
وأوضحت املصــادر ذاتها أن هناك 
ســفينة موجــودة يف غاطس ميناء 
الزيــت تابعة لركــة بامكو وتحمل 
عــىل متنها حــوايل 30 الف طن من 
الديزل، وميكن اســتخدامها حاليا إىل 
حني وصول ســفينة الوقود الخاصة 
أشــارت  املصادر  لكن  عدن،  بكهرباء 

أن اللجنــة االقتصادية اليمنية رفضت 
إدخال الســفينة الحاليــة إىل ميناء 
الزيت، ورفضت ايضا تفريغ حمولتها.

اللجنــة  ســكرتري  أن  ولفتــت 
إدخال ســفينة  االقتصاديــة عارض 
بامكــو إىل ميناء عدن، مربرا ذلك بأن 
البنك  مع  اشــكاليات  عليها  السفينة 
مؤخرا  اتخــذ  الذي  اليمنــي  املركزي 
ضوابــط وتقييدات مشــددة لدخول 

السفن اىل املوانئ.
إنه يفرتض  وقالت املصادر ايضــا 
الوضع  إلنقاذ  الحالية  السفينة  إدخال 
وتفــادي انهيار منظومــة الكهرباء، 
الوحيد حاليا  الحل  معتربة أن ذلك يعد 
لتجنيب املنظومة خطر التوقف الكيل.

االمناء/سبأ:

منصور  عبدربه  الرئيــس  بعث 
دولة  لرئيس  تهنئــة  برقية  هادي، 
صاحب  املتحدة  العربيــة  اإلمارات 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
ذكرى  مبناســبة  فيها  هنأ  نهيان، 

اليوم الوطني لبالده.
الجمهوريــة  رئيــس  وأشــاد 
مبواقــف دولة اإلمــارات العربية 
اليمن ورشعيتها  املتحدة إىل جانب 
الدســتورية.. مثمنًا الدعم اإلغايث 
واإلنســاين والتنموي املقدم لليمن 

يف مختلف املجاالت.

أحّر  عن  الرئيــس  فخامة  وعرّب 
التهاين وأطيب التربيكات لســموه 
بهذه املناســبة.. متمنيًا له موفور 
الصحة والسعادة ولحكومة وشعب 
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات  دولة 

الشقيق التقدم واالزدهار.
كام بعــث فخامة الرئيس برقية 
مامثلــة إىل نائــب رئيــس دولة 
اإلمارات رئيــس الوزراء حاكم ديب 
بن  محمد  الشــيخ  السمو  صاحب 
راشــد آل مكتــوم، وإىل ويل عهد 
للقوات  القائد األعىل  نائب  ابوظبي 
املســلحة صاحب الســمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان . الضالع/األمناء/خاص:

متّكــن عدد مــن أفــراد اللواء 
الخامــس عاملقــة املرابــط يف 
جبهات محــور الضالع من تنفيذ 
أحد  اســتهدف  محكــم  كمــني 
الدوريات التابعة لعنارص املليشيات 
الحوثية وسط مديرية جنب شامل 
رشق محافظة الضالع، أودى بحياة 
مرف ميداين بــارز مع عدد من 
مرافقيه وســقوط عــدد آخر من 

الجرحى.
وقال مصدر عمليايت يف قوات 
إن  الخامس عاملقة-الضالع  اللواء 
الكمني تم نصبــه يف عمق أراِض 
ســيطرة املليشــيات الحوثية يف 
منطقة “نعوة” مبديرية جنب يوم 

الثالثاء املوافق 1 ديسمرب كانون األول.
وأضاف إن قائدًا ميدانيًا بارزًا يتبع املليشيات الحوثية 
يدعى “الديلمي” ويعمل “مرف” يف احد 
مناطق املديرية لقــي مرصعه عىل الفور 
إىل جانب ثالثة من مرافقيه، فيام أصيب 
ثالثة آخــرون بإصابات خطرية يف نفس 

العملية.
وتأيت هذه العملية عقب سلســلة من 
اللواء  أبطال  نفذها  التي  املامثلة  العمليات 
الخامــس عاملقة-الضالــع يف مناطق 
متفرقة وسط مديرية ُجنب يف عمق أراِض 
جميعها  نجحت  والتي  املليشيات،  سيطرة 
بتحقيــق أهدافها يف حصد رؤوس كبرية 
وجعلتها  الحوثية،   املليشيات  عنارص  من 
تعيــش يف حالة تخبط مســتمر وعدم 
التي  املديرية  مناطق  استقرار يف مختلف 

الزالت تخضع لسيطرتها.

صنعاء / األمناء / خاص :

قالت مصادر صحفيــة إن املحكمة العليا 

التابعة ملليشيا الحويث يف صنعاء أيدت أحكام 

باإلعدام بحق جنوبيني وبرأت شامليني منه.

أن  اليمن"  "أحــرار  ما نرته  وبحســب 

املحكمة العليا أيــدت الحكم باإلعدام لكل من 

عيدروس  الجنويب  االنتقــايل  املجلس  رئيس 

الزبيدي ومحافــظ العاصمة عدن أحمد حامد 

مللس.

وأعلنــت املحكمــة العليا بصنعــاء التي 

يســيطر عليها الحويث صــدور حكم اإلعدام 

الزبيــدي وحامد مللس بتهمة  بحق عيدروس 

التعامل مع دول أجنبية حســب زعمها وبراءة 

كل من محمد املقديش وصادق رسحان. 

الرئي�س الُزبيدي يهنئ القيادة الإماراتية بالعيد الوطني الـ49
محليات

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

البنك املركزي بعدن يجّمد 
ح�سابات 30 حمل �سرافة »اأ�سماء«

ماهي ال�سرخة التي اأطلقها املحافظ ”ملل�س” 
يف وجه اأحد مديري املرافق الر�سمية بعدن ؟

األمناء/خاص:
 أصدر البنك املركزي اليمني بعدن، مساء الثالثاء، تعميم بإيقاف 

حسابات 30 رشكة ومنشأة رصافة يف عموم املحافظات.
ويف التعميم، خاطب البنك رشكات الرصافة وشــبكة الحواالت 
الداخلية، بحظر التعامل مع تلك الحسابات والركات التي شملها 
30رشكة ومنشــأة رصافــة. وأوضح البنك أن  التعميم، وعددها 
إقدامه عىل هذه الخطوة يأيت اســتنادا إىل القرارات الجمهورية 

بشأن أعامل الرصافة.
وحّذر البنك يف ســياق التعميم من ســحب أرصدة حساباتهم 
إال مبوافقة مســبقة منه، محمــال تلك الجهات التــي خاطبها 
مســؤولية مخالفة تعليامته. ورشكات ومنشأة الرصافة املوقوفة 
هــي :  - الحريب للرصافة يافع - عــادل البيضاين وإخوانه  - بن 
ســامل للرصافة - الربكة للرصافة  - املهــدي للرصافة - املجذوري 
للرصافة  - عبدالله محمد البعيس - حســني محمود القعيطي  - 
مأرب جولد للذهب والفضة - مجموعة الساموى للتجارة  - الوليد 
للتجــارة  - الجهوري للرصافة  - الدويك للرصافة  - عبدالســالم 
املفلحي - نــارص العروي للرصافة  - رشكــة مصلح للرصافة  - 
االوزري للرصافــة  - عادل البيضاين للرصافــة  - صالح العروي 
للرصافة  - أبو كنعان للرصافة  - رشكة النيل للرصافة  - املقبويل 
للرصافة  - مثر للرصافة  - عســكر البلعيس للرصافة  - املشعبة 
للرصافة  - احمد حداد  - الثور إخوان للرصافة  - هاشم اكسربس 

للرصافة  - عادل البدجي للرصافة  - العمري اكسربس للرصافة.

األمناء / خاص :
 بعــث الرئيس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي، 
رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب، برقية تهنئة إىل 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، وإىل صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وأصحاب السمو 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات،  وذلك مبناسبة 

اليوم الوطني الـ49 لدولة اإلمارات الشقيقة.
ويف الربقية عــربّ الرئيس الُزبيــدي عن تهانيه 
بهذه  الشــقيق  اإلمارات  وشــعب  لقيادة  الصادقة 

املناسبة العظيمة التي تأيت هذا العام يف ظل  تواصل اإلنجازات 
التي تحققها الدولة عىل مختلف املجاالت.

ونــّوه الرئيس الُزبيدي إىل أن ما تحقــق لدولة اإلمارات من 
تطور وتقدم، ميّثل مصدر فخر واعتزاز  لشــعبنا الجنويب ولكل 
العرب، وكذا لكل محبي قيم الخري واإلنسانية التي متثل اإلمارات 
منارتها األّوىل، متمنيًا لقيادة وحكومة اإلمارات موفور الصحة 

والسعادة واضطراد النجاح.
وأكّد الرئيس الُزبيدي يف الربقية عىل متانة العالقة األخوية 
املتميزة التي تربط شــعبي الجنوب واإلمارات والتي تعود لعقود 

طويلة ماضية .

وأكّد الرئيس الُزبيدي اعتزاز شعب الجنوب باملواقف األخوية 
الصادقة والكرمية من دولة اإلمارات إىل جانبه والتي عرّبت عنها 
يف مراحل مختلفة كان آخرها من خالل دورها املتميز يف معركة 
مواجهة مليشيا الحويث أثناء عدوانها عىل الجنوب، وهي املعركة 
التي امتــزج فيها الدم الجنويب واإلمــارايت يف ميادين الرف 
والبطولة وتوجت بتحرير الجنوب وطرد املليشيات الغازية ودفن 

مروعها التدمريي 
وابتهل الرئيــس إىل الله تعاىل أن يعيد هذه املناســبة عىل 
دولة وشــعب اإلمارات وقد تحققت لها املزيد من عوامل التطور 

والرفعة .

عدن / األمناء / خاص :

 كشــف الســيايس الجنويب محمد سعيد ســامل عن الرصخة التي أطلقها 

األستاذ أحمد مللس محافظ العاصمة عدن، أمني عام املجلس االنتقايل الجنويب 

بالقول »هذه عدن، متى تفهمون !! » يف وجه أحد مديري املرافق الرسمية بعدن، 

والذي تم إيقافه عن عمله نتيجة سوء إدارته ملرفق عمله، والذي كان سببا ملعاناة 

املواطنني واملوظفني .

وقال« إن الرصخة حملت معها صوت مواطني عدن، عىل اختالف انتامءاتهم، 

تصطف اليوم خلف املحافظ مللس، من أجــل إعادة االعتبار ملدينة عدن، وجهها 

املدين والحضاري«.

ولفت بالقول » إىل رضورة وضع األولويات، ويف مقدمتها مكافحة الفساد، 

والنظر إىل قضايا الناس املعيشــية والخدمية والقانونية، والوقوف إىل جانب 

السلطة املحلية لنهضة عدن.

وأكّد ســامل أن العاصمة الجنوبية عدن مثل باقــي مناطق الجنوب تحظى 

مبتابعــة مكثفة من قيــادة املجلس االنتقايل الجنويب وعىل رأســها الرئيس 

عيدروس الزبيدي الذي طاملا حثنا نحن كوكالء الســلطة املحلية بعدن، عىل أن 

نكون عونا خالقا، إىل جانب املحافظ مللس، الذي يعمل بصرب ومســؤولية من 

أجل إثبات جدية املجلس االنتقايل يف تنفيذ اتفاق الرياض، وإظهار حسن النية 

تجاه الجنوبيني.

كهرباء عدن تدق ناقو�س اخلطر واللجنة القت�سادية ترف�س دخول �سفينة وقود
الرئي�س هادي ي�سيد مبواقف الإمارات 

ويثّمن دعمها الإغاثي والإن�ساين والتنموي

مقتل القيادي الديلمي واأربعة اآخرين �سمال ال�سالع

حمكمة حوثية توؤيد اإعدام الزبيدي وملل�س وتربئ املقد�سي و�سرحان


