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محليات

األمناء / خاص :
األمني  بأعامل  القائم  بني  لقاء  ناقش 
االنتقايل  املجلــس  رئاســة  لهيئة  العام 
الجنويب املهنــدس عدنان الكاف، واألمني 
العام التحاد املنشــآت الطبية الخاصة يف 
العاصمة عدن، الدكتــور محمد اليزيدي، 
الجهود بني لجنة مجابهة  ُسبل تنســيق 

كورونا واالتحاد.
الصحي  الوضع  اللقاء،  واســتعرض 
القائــم بالعاصمــة عــدن ومحافظات 
الجنوب، يف ظل موجة االنتشــار الثانية 
املشــكالت  وكذلك  "كورونــا"،  لوبــاء 
والصعوبــات التي يعاين منهــا القطاع 
الطبي، ومســاهمة املنظامت الدولية يف 

مجابهة هذا الوباء.
وشــدد الكاف عىل وقــوف املجلس 
مع كل الجهود التــي ُتبذل من أجل تنفيذ 
اإلجراءات الوقائيــة واالحرتازية ملجابهة 
"كورونا"، واســتعداده لتذليل الصعوبات 
التــي تواجههــا الطواقــم الصحية يف 

املحاجر واملراكز الصحية يف العاصمة.
وأكد رضورة تنســيق الجهود والعمل 

كفريق واحــد لتجاوز هــذه املحنة التي 
تعيشــها البالد والعــامل، ورضورة قيام 
حكومة املناصفــة، ممثلة بوزارة الصحة 
واملديريات،  املحافظــات  ومكاتبهــا يف 
بدورهــم وواجبهــم يف مواجهــة هذه 

الجائحة.
واتفــق الحضور عــىل أهمية تعزيز 
املجتمعــي، مبخاطر هذا  الصحي  الوعي 
للوقاية منه، عرب  السليمة  والطرق  الوباء 

الوسائل اإلعالمية املتاحة.

األمناء / خاص :
قال العقيد الركن أديب محمد العلوي: 
"إن مليشــيا الحويث حركة إرهابية تريد 

إعادة عجلة التاريخ إىل الوراء".
وأكــد أديب، يف ترصيحــات خاصة 
تريد  الحوثة  مليشــيات  أن  لــ"الفجر"، 
السيطرة عىل اليمن حيث تستخدم أدواتها 
التدمرييــة يف تدمري البيــوت مبا فيها، 
حيث تقوم بتجنيد األطفال وإرسالهم إىل 

الجبهات وتقودهم للتهلكة.
الحويث،  مليشيا  جرائم  عن  وكشــف 
حيث أكد أن املليشــيا يفرضون الرضائب 
عىل املوطنني بعد القضاء عىل مؤسسات 
الدولة فارضني الُخمس من التجار وأخذوا 

أرايض الوقف التي أوقفتها الدول.
اإليرانية  التدخــالت  أهــداف  وحول 
لتاريخ  امتداد  "هي  قال:  باليمن  والرتكية 
اســتعامري دموي سابق ملد الفاريس يف 
شــامل اليمن واالحتالل العثامين.. حيث 
املســاعدة  لدولة مرص دور رائد يف  كان 
يف التحــرر من تلــك التدخــالت، حيث 
أرســل الزعيم جامل عبدالنارص جيًشــا 

مــن املقاتلني ألجل القضــاء عىل امللكية 
وتثبيت مداميك الدولة يف شــامل اليمن، 
وعمل زيارته التاريخية إىل تعز لريســل 
الربيطاين  رسالة تهديد إىل االســتعامر 
، وقال كلمته التاريخيــة )عىل بريطانيا 

ترحل  أن  العجوز 
الجنــوب(،  من 
مؤكــدًا بأنــه ال 
وتركيا  إيران  زالت 
السالح إىل  ترسل 
إلدارة  الحوثيــني 
اإلرهاب يف اليمن 
بدال من املساعدات 
نية  نســا إل ا

للمواطنني".
عىل  وعلــق 
األممــي  الــدور 
حيــث  باليمــن 
قــال بأنه مل يقم 
أدخل  بــل  بدوره 
البــالد تحت البند 
يتقيد  ومل  السابع 
البند  بواجبــات 

وترك املواطن يعيش األمرين.
وكشف العلوي بأن حل األزمة اليمنية 
يكمن يف أن يعود اليمن يف دولتني حسب 
مــا كان باألول كون الوحــدة انتهت يف 

1994 عندما اجتاح الشامل الجنوب.

عدن / األمناء / خاص :
األمني  والدعم  الطــوارئ  كتيبة  نفذت 
عدن، بقيادة العقيد صامد سناح املنصوب، 
الثالثــاء، حملة إزالة العشــوائيات، تنفيذًا 
لتوجيهات محافظ  عدن أحمد حامد مللس، 
وبإرشاف مبارش من مدير أمن عدن، اللواء 
مطهر ناجي عيل الشعيبي،  يف مديرية دار 

سعد.
واســتعادت قــوات الكتيبــة أرايض 
الضبــاط القدامى يف املديريــة، بعد أن تم 
تحويلها إىل مباٍن عشوائية ومزارع خاصة 

تابعة ملتنفذين خارجني عن القانون.
جمع  اجتــامع  بعد  الحملــة،  ونفذت 
محافــظ عدن ومديــر األمــن بالضباط 
القدامى، بعد تقدميهم شكوى ضد املتنفذين 
الذين استولوا عىل أراضيهم املرصوفة لهم 

منذ التسعينيات.

أبني / األمناء / خاص :
أقدمت حراســة مدير صندوق النظافة يف مدينــة زنجبار مبحافظة أبني، 

أمس، عىل تفريق احتجاجات لعامل الصندوق بإطالق الرصاص الحي.
وقال شــهود عيان، إن عامل الصندوق نظمــوا احتجاًجا للمطالبة برصف 

رواتبهم املتأخرة.
ونوهوا إىل أن حراســة مدير صندوق النظافة ســارعوا بإطالق الرصاص 

تجاه العامل؛ إلجبارهم عىل فض التظاهرة.

األمناء / خاص :
تواصل مليشــيا الحويث االنقالبية عقد جلسات محاكمة صورية، لعدد من 
املدنيني املختطفني يف ســجونها، سعيًا منها إلدانتهم فيام تزعم بأنهم اغتالوا 

القيادي فيها، صالح الصامد.
وقالت وكالة )سبأ( بنســختها الحوثية، إن “الشعبة الجزائية االستئنافية 
املتخصصة مبحافظة الحديدة أيدت، )االثنني(، الحكم االبتدايئ بإعدام املدانني 
املحبوسني من أعضاء خلية تحالف العدوان السعودي األمرييك املتورطني يف 
اغتيال الرئيس صالح عيل الصامد ومرافقيه، يف مدينة الحديدة، يف الـ 19 من 

أبريل 2018م”.
وقتــل القيادي الحويث صالــح الصامد وعدد من مرافقيــه، بغارة جوية 
شنتها مقاتالت التحالف العريب، أثناء زيارته إلحدى املواقع العسكرية التابعة 
للمليشــيا يف الحديدة، وهو األمر الذي أعلنه التحالف العريب، كونه عىل أبرز 

قامئة املطلوبني لديه.
وبقيض الحكم الحويث، بإعدام نحو 16 مدنيًا من املختطفني لديها بتهمة 
املشاركة يف اغتيال الصامد، ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وإلزام املحكوم عليهم 
املســتأنفني بدفع ثالثة ماليني ريال أتعاب التقــايض ألولياء الدم يف مرحلة 

االستئناف.
وبحسب الوكالة الحوثية، فإن “الشــعبة الجزائية، قضت بقبول الطعون 
الجزئية املقدمة من النيابة العامة وأولياء دم املجني عليهم شكاًل، وإلغاء الفقرة 
الخامســة من منطوق الحكم االبتدايئ املطعون فيه املتعلقة بعدد من املتهمني 
األجانب الفارين من وجــه العدالة، وكذا تعديل الفقرة التاســعة من منطوق 
الحكم االبتدايئ بقبول الطلب بشــأن التصدي ملتهمني آخرين وتحريك الدعوى 

الجزائية بشأنهم والترصف فيها طبقًا ألحكام الرشع والقانون”.
واستغلت امليليشــيا الحوثية الحادثة، حينها، لشن اعتقاالت واختطافات 
للكثري من املواطنني والنشــطاء واملعارضني لها، وتقدميهم ملحاكامت صورية 

متهيدًا لتصفيتهم تحت أحكام اإلعدام الجائرة، بذرائع وتلفيقات واهية.

األمناء / خاص :
أفصحــت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب يف شــبوة، عن 
متادي السلطة اإلخوانية يف االستهتار بحقوق العاملني يف قطاع الرتبية 
والتعليم، بأنه عمل خطري وخطوة تؤكد النوازع الحزبية اإلخوانية للسيطرة 

عىل القطاع. 
ونددت القيادة يف بيان، باالســتهداف املمنهج ملصابيح العلم ومنارة 
الوعي مــن املعلمني، مشــرًيا إىل القرار املجحف من مكتــب الرتبية يف 
املحافظة مبعاقبة مديري مدرســتي يف حبان، عــىل خلفية إقامة حفل 

تكريم للطالب واملعلمني بدعم من املجلس االنتقايل الجنويب. 
وحذر البيان من أن السياســات الســائدة يف املحافظة ضد مخرجات 
اتفاق الرياض، وال تعرتف بالرشاكة وحكومة املناصفة، مؤكدا أن الرشعية 
اإلخوانية ال تؤسس لســالم يف شبوة، إمنا استمرار دوامة العنف والرصاع 

لخدمة أجندات مشبوهة. 
وأدانت القيادة املحلية للمجلس يف شبوة، استهداف املعلمني إلرهابهم، 
والتعامــل بناء عىل توجهات حزبية ضيقــة يف مضامر الوظيفة العامة، 

معربة عن تضامنها مع املستهدفني بقرارات التنكيل.

االنتقايل يقود تعزيز اجلهود ال�صحية بعدن ملواجهة كورونا

العقيد اأديب العلوي: ا�صتقالل اجلنوب مفتاح حلل االأزمة اليمنية

حملة اأمنية تزيل العديد من الع�صوائيات وت�صتعيد اأرا�صي �صباط قدامى يف دار �صعد بعدن

ف�ص تظاهرة لعمال نظافة زجنبار بالر�صا�ص

حمكمة حوثية يف احلديدة تق�صي باإعدام 
16 خمتطفا على خلفية مقتل ال�صماد

قيادة انتقايل �صبوة حتذر ال�صلطة 
االإخوانية من ا�صتهتارها بحقوق املعلمني


