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محليات

عدن / األمناء / خاص :
االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة  حذرت 
اســتمرار  من  الســبت،  أمس  الجنويب، 
خروقات مليشــيا الرشعية اإلخوانية يف 
مديريــة أحور، وخرب املراقشــة مبديرية 

خنفر.
وشددت الهيئة يف اجتامعها الدوري، 
برئاســة الدكتور نارص الُخبجي، عىل أن 
الهدف من تلك الخروقات هو فرض واقع 
اإلرهاب،  قوى  ملصلحة  األرض  عىل  جديد 
ومتكينها من التحرك والوصول بحرية إىل 
الساحل واملناطق األخرى، لتفجري الوضع 
وخلــط األوراق، يف تحٍد ســافر التفاق 

الرياض.
وناقش اجتامع الهيئة، أبرز التطورات 
الجنوبية  الساحة  يف  والعسكرية  األمنية 
عموًمــا ومحافظتي أبني ولحج بشــكل 

خاص.
ما تشــهده  الهيئــة،  واســتعرضت 
جبهــة طور الباحــة مبحافظة لحج من 
اســتحداثات وحشــود وعمليات تجنيد، 
واســتحداث ملعســكرات وفتــح الطرق 
تبًعا  اإلرهابية،  اإلخوان  مليشيات  لصالح 
ألجندات مشبوهة وأعامل غري مرشوعة، 
ضمن مخطط إعالن الحرب عىل الجنوب، 

وجهود التحالف العريب.
لخلق  الهادفة  األعــامل  بهذه  ونددت 
العامة، مشددًة  السكينة  الفوىض وإقالق 
يف الوقت نفســه عىل رضورة أن تكون 
القــوات املســلحة الجنوبيــة عىل أهبة 

االستعداد ملواجهة هذه التحديات، واتخاذ 
ما يلــزم من إجــراءات، وإبقــاء جميع 

االحتامالت مفتوحة.
االســتخباراتية  األجهزة  أيًضا  ودعت 
التحركات  جميع  لرصد  واالســتطالعية، 
التهريب،  املشــبوهة وأعامل  والتجمعات 
ومحــاوالت نقل األســلحة إىل العاصمة 
عــدن، وإبالغ التحالف مبــا يلزم يف هذا 

الجانب.
أداء حكومة  الوقوف عــىل  وواصلت 
املناصفة فيام يخــص اإليفاء بالتزاماتها 
يف توفــري الخدمــات واملرتبات، وضبط 
الوضع االقتصادي وســعر الرصف، عقب 
العربية  اململكــة  من  عنه  املُعلــن  الدعم 
ووقود  النفطية،  للمشــتقات  السعودية 

الكهرباء، وقرب تحويل الوديعة إىل البنك 
املركزي.

ونوهــت إىل أهمية رسعــة البت يف 
تلك القضايا، لتحســني الخدمات املُقدمة 
بعض  مامرســات  وترشــيد  للمواطنني 
الــوزراء املُخلة بالرشاكة واســتحقاقات 
القيادية  املناصب  العامة، وكذلك  الوظيفة 
التأهيل  واملدنية وحق  واألمنية  العسكرية 

والتعليم الجامعي واالبتعاث الخارجي.

وتقدمت بأحر التهاين والتربيكات إىل 
شعب الجنوب العظيم يف الداخل والخارج، 
املرابطة يف ســاحات  املُســلحة  وقواته 
وميادين الرشف والبطولة، مبناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك.

ردفان / األمناء / خاص :
 تويف ســبعة أشــخاص يف ردفان، 
انتشــار  ، جراء  يومي أمس وأمس األول 
يف  "كورونا"  فــريوس  وتفيش  األوبئة 
املتوفني  أن  املدينة. وذكرت مصادر طبية، 
"كورونا"،  بفــريوس  إصابتهم  ُيرجــح 
مشريًة إىل أن املتوفني من بني العديد من 
الحاالت التي اســتقبلتها املرافق الصحية 
والطبيــة. ونصحــت الجهــات الصحية 
يف رســائل وجهتها عرب ســيارة تحمل 
مكربات الصوت، املواطنني باتخاذ التدابري 
االجتامعي.  بالتباعد  والتقيــد  الوقائية، 
االحرتازات،  إتباع  وشــددت عىل رضورة 
واالبتعاد عــن التجمعات التي قد تزيد من 

انتشار العدوى.
إىل ذلك قــررت لجنة الطوارئ بردفان 

يف اجتامعهــا الــذي عقدتــه أمس 
األخ  اللجنة  رئيس  برئاســة  الســبت، 
منري فضل واألخ نائــب رئيس القيادة 
محمود  يارس  املديرية  النتقايل  املحلية 
الـ24  خالل  التجاريــة  املحالت  إغالق 
القادمة، يف إطار مجموعة من  ساعة 
اإلجــراءات للحد من انتشــار فريوس 

"كورونا".
وأعلنت اللجنــة، حظر الحركة من 
أمس وحتى  )06:00( مســاء  الساعة 
الساعة )03:00( من مساء اليوم األحد.

وأقرت لجنة الطوارئ، نقل ســوق 
القات مــن موقعه يف وســط املدينة 
تكون  أن  عــىل  مفتوحة،  منطقة  إىل 
منطقة جمل موقًعا جديًدا له، مع وضع 

مساحة مرت لتجنب التزاحم.

األمناء/خاص:
متكنــت األجهزة األمنيــة بالعاصمة 
عدن من ضبط تشكيل عصايب ينشط يف 

االتجار بالخمور واملواد املخدرة.
ويف التفاصيــل فقــد متكنت دورية 
القبض  من  كابوتا  لرشطــة  تابعة  أمنية 
عىل أحــد مروجي الخمــور يف مديرية 
املنصورة وضبط الســيارة املستخدمة يف 
الخمور  من  كميات  اىل  باإلضافة  االتجار 
واملــواد املخدرة ومبلغ مــايل وعددا من 

الوثائق األخرى.
وقال مدير قسم رشطة كابوتا النقيب 
عنــان محمد املحرمي أنــه وعقب عملية 
تحٍر واسعة من قبل األجهزة األمنية متكن 
أفراد رشطة كابوتا من ضبط أحد املتهمني 
باالتجار بالخمور متلبسًا عىل منت سيارة 
وبحوزته كميات من املــواد املخدرة فيام 

تواصل األجهزة األمنيــة تحركاتها إللقاء 
القبض عــىل بقية املتهمــني الذين الذوا 

بالفرار.
وأكد املحرمــي أن األجهزة األمنية لن 
تتــواىن يف أداء واجباتهــا يف مالحقة 
الخارجني عن القانون وتجار الحشــيش 

والخمور وكل من تسول له نفسه املساس 
باألمــن واالســتقرار يف العاصمة عدن 
تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن العاصمة اللواء 
الركن مطهر عيل ناجي الذي يشــدد عىل 
وحامية  املواطنني  أمن  أمام  التهاون  عدم 

مصالحهم وممتلكاتهم .

عدن / األمناء / خاص :
وقف اجتامع موسع بالعاصمة عدن، أمس السبت، عىل املستجدات الطارئة 
عىل الوضع الصحي، وآخر تطورات موجة االنتشار الثانية لفريوس "كورونا" 

املُستجد، وُسبل مواجهتها.
وناقــش االجتامع الذي حرضه محافظ العاصمة عــدن أحمد حامد مللس، 
ووزير الصحة والســكان قاسم بحيبح، املشــكالت التي تواجه أنشطة مراكز 

العزل، واحتياجاتها من الدواء واألجهزة الطبية واألكسجني.
واتفق االجتــامع، عىل العمل عىل توفري موازنات تشــغيلية ملراكز العزل، 

وتوفري األدوية واحتياجات مراكز العزل املختلفة.

عدن / األمناء / خاص: 
جرى مســاء الجمعة عملية تبادل ارسى بني القوات املســلحة الجنوبية 
ومليشيا اإلخوان يف منطقة الشيخ ســامل مبحافظة أبني ، برعاية من قيادة 

التحالف العريب .
حيث اســتقبل عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل الجنــويب القائد 
عبدالرحمن شيخ وقائد قوات الدعم واإلسناد واألحزمة االمنية  العميد محسن 
الوايل وقائد محــور أبني العميد محمد جواس، وقائــد اللواء الخامس العميد 
مختار النويب والعميد نبيل الحنيش قائد اللواء 15صاعقة وعدد من القيادات، 
استقبلوا 12 أسري جنويب مفرج عنهم من سجون مليشيا اإلخوان يف شبوة ، 
كانت تلك الجامعة قد أرست البعض منهم يف نقاط التفتيش والبعض االخر يف 

املواجهات التي شهدتها أبني .
وقال عبدالرحمن شــيخ يف هذه املناسبة املباركة نرحب بأبطالنا املحررين 
ونؤكد ان الفرحة فرحينت فرحة عودتهم اىل أهاليهم بالتزامن مع قدوم شــهر 

رمضان املبارك .
شــاكرا جهود التحالف العريب وقيادة الدعم واإلســناد، ومحور أبني ومن 
طــرف الرشعية األخ محمد عبدربــه إلمتام الصفقة آمــال ان تطوى صفحة 

الرصاعات وتبدأ صفحة االخاء والتعاون واحالل السالم.
إىل ذلك تم نقل احد االرسى جريح اىل مشايف عدن، لتلقي العالج وهو يف 

حالة حرجة جرى االهامل واملعاملة التي تلقاها يف سجون املليشيات بشبوة.
يف املقابــل افرجت القــوات الجنوبية عن 5 أرسى كانــت قد ارستهم يف 

جبهات القتال مبحافظة أبني.

حلج/ األمناء / خاص :
تداولت مؤخرا مواقع التواصل االجتامعي مقطع مريئ للشيخ حسن عيل 
بن لسود الحوشبي يؤكد حضوره الفعيل عىل أرض الواقع وينفي كل ما تداول 

مؤخرًا عىل مواقع التواصل االجتامعي .
معتربا كل ما كتب عىل أيدي االقالم املأجورة الرخيصة التي تعمل عىل النيل 
من رجال الجنوب ورشقائه ، ضاربني عرض الحائط كل التضحيات الجســام 
التي قدمها وسيقدمها الشيخ بن لسود الحوشبي طيلت مسرية حياته النضالية 

إىل أن يلقى ربه مقباًل غري مدبر .
وأكد الشيخ بن لسود الحوشــبي يف املقطع املريئ الذي تداولته الوسائل 
االعالمية ومواقع التواصــل االجتامعي بأن هناك رشذمــة وعصابة اعتادت 
العيش عىل فتات املخلفات ومؤد اللئام ممن يدعون وصااًل بالجنوب وهم براء 

براءة الذئب من دم بن يعقوب .

رئ��سة االنتق�يل حتّذر من ا�ستمرار االعتداءات على القوات اجلنوبية ب�أبني

وف�ة 7 ح�الت بكورون� يف ردف�ن وجلنة الطوارئ تعلن حظر التجوال

�سبط ت�سكيل ع�س�بي ين�سط يف االجت�ر ب�خلمور واملواد املخدرة

اجتم�ع يقف على م�سكالت مراكز العزل بعدن

�سفقة تب�دل اأ�سرى بني القوات اجلنوبية 
وملي�سي� االإخوان مبح�فظة اأبني

ال�سيخ ح�سن بن ل�سود احلو�سبي يوؤكد ح�سوره 
الفعلي على ال�س�حة اجلنوبية واحلو�سبية 


