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أخبار

األمناء/خاص 
 فّجر مرشوع إنشاء محطة غازية يف ساحل حرضموت خالفا بني الرئيس عبدربه 

منصور هادي ونائبه عيل محسن األحمر. 
وقال الصحفي الجنويب محمد ســعيد باحداد ان عيل محسن األحمر  يصف خطوة 
اســتقدام رشكة كورية إلنشــاء محطة غازية بقوة 300 ميجا يف ساحل حرضموت 

باالنفصال التدريجي. 
واضاف باحداد ان األحمــر حّمل الرئيس هادي املســؤولية يف تفكيك ما وصفه 
باليمن االتحادي ويطالب إخوان اليمن يف حرضموت بإفشال مخطط هدم الوحدة من 

خالل الضغط لربط مرشوع كهرباء الساحل بكهرباء مأرب الغازية.

عدن / األمناء / خاص :
كشف مراسل صحفي ميني لكربى وكاالت األنباء العاملية عن ترتيبات لإلعالن عن 

الرجل القادم لرئاسة جهاز مكافحة اإلرهاب يف عدن.
ونســب مراسل وكالة أسوشــيتد برس األمريكية يف اليمن الصحفي أحمد الحاج 
ملصادر أمنية رفيعة يف مؤسســة الرئاسة واخرى مقربة من حكومة د.معني عبدامللك 
ان قيادة التحالف وخاصة )اإلمارات( رشــحت اللواء شــالل عيل شايع لرئاسة جهاز 

مكافحة اإلرهاب.
وأشار الحاج يف منشــور عىل حائط صفحته بالفيسبوك نقال املصادر ان "ملف 
ترشيح اللواء شــالل يجري بحثه مع ثالثة مرشحني اخرين للمنصب من قبل الرئاسة 

والحكومة".
وبحســب املصادر ذاتها  قال الحاج ان اإلمارات اطلعت الجانب األمرييك عىل ملف 
ترشيح اللواء شالل الذين شــاركوا االماراتيني فكرة الرتشيح السيام وان القائد شالل 

ميتلك الكثري من الخربة.
ويشغل اللواء شالل حاليا منصب امللحق العسكري يف السفارة اليمنية يف أبوظبي. 
ويعترب تأسيس جهاز مكافحة اإلرهاب من األجهزة األمنية التي استحدثها التحالف.

املسيمير / األمناء / ماجد الطاهري :
ناقشــت الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب 
مبديرية كرش يف محافظة لحج، خالل اجتامعها الدوري أمس الســبت، 

خطة عملها الخاصة بشهر رمضان املبارك.
وتطرق االجتامع الذي انعقد برئاســة رئيس القيادة للمجلس هارون 
مقبل الصمة، إىل أهمية دور اإلدارات واملراكز يف تنفيذ أمسيات رمضانية 

بعاصمة املديرية ومناطقها.
وشددت عىل رضورة أن تكون أنشطة الخطة مالمسة لهموم وتطلعات 
املواطنني، مع تضمينها يف تقارير ســيتم وضعهــا عىل طاولة انتقايل 

املحافظة.
وأقّر االجتامع تنســيق الهيئة التنفيذية باملديرية مع رؤســاء املراكز 
املحلية للتفاعل والعمل خالل شــهر رمضان املبــارك والجلوس عن ُقرب 
مع املواطنني يف أمســيات رمضانية وتلمس همومهم ومعاناتهم كاًل يف 
منطقته والرفــع بالتقارير إىل املديرية لإلطالع والرفع مبا يلزم اىل األُطر 

العليا يف املحافظة..
هذا وقــد خرج االجتامع بجملة من القــرارات التنظيمية والتوصيات 

املتعلقة بهذا الشأن..

م�ضروع يف ح�ضرموت يفّجر 
خالفًا بني هادي ونائبه

مر��ضل وكالة عاملية : �للو�ء �ضالل �أبرز 
�ملر�ضحني لرئا�ضة جهاز مكافحة �لإرهاب

تنفيذية �نتقايل كر�ش تبحث 
خطة �لعمل خالل رم�ضان

األمناء/خاص :
لصحيفة  خاصــة  مصــادر  أكــدت 
"األمناء" أن شحنة، الوقود السعودية لن 
تأيت قبل شهر رمضان أو حتى  مع بداية 

رمضان.
وصول  تأخــر  بإن  املصــادر  وقالت 
شــحنة النفط الســعودية يأيت ألهداف 
سياســية بهدف إحراج املجلس االنتقايل 
أمام الشارع يف الجنوب نتيجة لحسابات 

سياسية غري معلنة. 
بإن  لـ"األمناء"  املصــادر  وأوضحت 
محافــظ  العاصمة احمد مللس ســيتخذ 
إجــراءات عاجلة حتــى ال تغرق عدن يف 
الظالم خالل شهر رمضان ، مشرية إىل أن 
املحافظ سوف يجتمع باللجنة االقتصادية 
موارد  واملازوت من  الديزل  بتوفري  ويقوم 

ميناء عدن. 
واضافــت تلك املصادر بــأن محافظ 
العاصمة عــدن أحمد حامد مللس لن يلتزم 

باي قوانني وسيعمل ملصلحة  املواطن بعد 
ان تنصلت الحكومة والرشعية اليمنية عن 

التزاماتها تجاه ملف الخدمات بعدن . 
مراقبون قالوا ان هناك مخطط خبيث 
تجرد من اخالق االنسانية والسياسة معا 
ملعاقبة أبناء عدن حتى يف شــهر رمضان 
الفضيل وأكدوا بان أبنــاء العاصمة عدن 
ســيدعمون أي خطوات يتخذها املحافظ 
مللس إلنقاذهم من املعانــاة التي يرزحوا 

تحت وطأتها .

األمناء / خاص :
لـ"األمناء"  خاصة  مصادر  كشــفت 
اليمنية  تابع للرشعية  بأن مسؤول محيل 
يشــغل مهام إدارية رفيعــة يف جهتني 
مختلفتني ويتســلم مخصصاته الشهرية 

كاملة ودون أي نقصان .

وقــال املصــادر بأن خالــد الريميي 
الذي يشــغل حاليا املديــر املايل ملصلحة 
وزارة  وكيل  مهام  أيضا  يشــغل  الجامرك 
الجهتني  املالية ويستلم مســتحقات من 
للقانون  يف مخالفة واضحــة ورصيحة 
االزدواج  ضمــن  ينــدرج  ذلك  باعتبــار 

الوظيفي .
وأشــارت املصادر بــأن الريميي هو 
املصلحة  نفســه كان مديرا ملكتب رئيس 
الذي سعى  السابق ســامل بن بريك وهو 
جاهدا إلزالة مدير مكتب وزير املالية سامل 

بن بريك من موقعه ليحل محله .

األمناء / خاص :
 ، اإلخوانية  الرشعية  مليشــيا  نفذت 
عملية تهريب جديدة لدفعة أســلحة عرب 
مينــاء قنا اإلخــواين يف مديرية رضوم 
أن  وأوضــح مصدر،  مبحافظة شــبوة. 

اســتقبلت  اإلخوانية  الرشعية  مليشــيا 
إرهابية  وعنارص  بأسلحة  ُمحملة  سفينة 
الرشعية  مليشــيا  وتهــدف  داعشــية. 
اإلخوانية من وراء استقبال تلك األسلحة، 
إىل تزويــد العنارص اإلرهابيــة بها، يف 
الرياض،  اتفاق  تنفيذ  إلفشال  خطة  إطار 

ومحاولــة زعزعــة األمــن مبحافظات 
الجنوب. 

اإلخوانية  الرشعية  مليشــيا  وكثفت 
مؤخًرا، عمليات التهريــب عرب ميناء قنا 

الذي أسسته لهذا الغرض املشبوه.

األمناء / خاص :
كشــف مصــدر محيل خــاص من 
محافظة شــبوة عن ظهور علني وبشكل 
فاضح لعنــارص ارهابية تنتمي لتنظيمي 
القاعدة وداعش مبديريات محافظة شبوة 
والتــي تحتلها مليشــيات حزب االصالح 
االخواين بعد رحيل قوات النخبة الشبوانية 
مــن املحافظة، حيث عمــد اإلخوان عىل 
استقدام قوات وترسانة عسكرية ضخمة 
مــن محافظتي مــأرب والجوف إلحتالل 

محافظة شــبوة والســيطرة عىل منابع 
العريب  التحالف  بقوات  و اإلرضار  النفط، 

املتواجدة مبنشأة بلحاف الساحلية.
عنارص  وصول  عــن  املصدر  واضاف 
ارهابية إىل معسكر مرة اإلخواين القريب 
من عاصمة املحافظة عىل منت ســيارات 
ليتم اســتخدامها ضد القوات الجنوبية و 
القوات  وخاصة  العــريب  التحالف  قوات 

االماراتية املتواجدة مبحافظة شبوة.
انتشــار لعنارص  وأوضح املصدر عن 
واسع  بشكل  شبوة  محافظة  يف  إرهابية 

انه  يعتقد  فيام  املاضية  األســابيع  خالل 
ســيناريو جديد تنــوي الجامعة تنفيذه 
بالجنوب، ونوه املصــدر اىل إن العرشات 
من العنارص اإلرهابيــة مرت من مديرية 
بيحــان ومدينة نصــاب يف طريقها إىل 
معسكر مرة اإلخواين عىل مسافة خمسة 
كيلو مرت من عتق وســط تخوف من قبل 
سكان املحافظة ومطالبة التحالف العريب 
والجهــات املعنية بوضع حد لهذا املخطط 
الخبيــث الذي يتم التحضــري له من قبل 

جامعة االخوان فرع اليمن.

الضالع/ األمناء / جنيب العلي :
عقــدت القيــادة املحليــة للمجلس 
الضالع،  محافظــة  الجنويب  االنتقــايل 
صباح أمس الســبت الدورة االوىل للعام 
عبدالله  العميــد  برئاســة  الجاري2021 
، وبحضور  املجلس  مهدي ســعيد رئيس 
وكيل أول محافظة الضالع األســتاذ نبيل 
العفيف واالســتاذ قاسم صالح  قاســم 
االنتقايل  املجلس  رئيس  نائب  الشــعيبي 

باملحافظة .
بالنشــيد  افتتح  الذي  االجتامع  ويف 
القيادة  القى رئيــس  الجنــويب  الوطني 
عبدالله  العميد  الضالــع  املحلية النتقايل 

مهدي ســعيد كلمة رحــب فيها بأعضاء 
القيادة املحليــة ونقل لهم تحيات الرئيس 
عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب كام هنأ احــرار وحرائر الضالع 
اهايل وذوي  والجنوب  ويف مقدمتهــم 
الشــهداء والجرحى مبناسبة قدوم شهر 

رمضان املبارك.
الضالع يف  انتقــايل  وأشــار رئيس 
كلمتــه ان حكومة الرشعيــة االخوانية 
تواصل افتعال االزمات ضد شعب الجنوب 
من اجل تجويع وتركيع شــعبنا العظيم، 
مشريًا إىل  ان الجنوب  مير مبرحلة صعبه 
واقتصادية  وعسكرية  سياسية  وظروف 
بالغة الخطورة ويتطلب من الجميع مزيدًا 

من الصرب والصمود حتى استعادة الدولة 
الجنوبية كاملة السيادة

كام اســتعرض رئيس القيادة املحلية 
العميد عبدالله مهدي عددًا من االنشــطة 
التي نفذتها بعض االدارات للقيادة املحلية 
يف املحافظة خالل العام الجاري 2021م .

العميد عبدالله مهدي  استمع  ذلك  إىل 
من قبل بعض أعضاء القيادة املحلية الذين 
عىل  واستفســاراتهم  مداخالتهم  قدموا 
اهم القضايا التي تهم املحافظة والجنوب 
بشــكل عام،  وتم الرد  عــىل مدخالتهم 
التي طرحت يف االجتامع من قبل  واآلراء 

رئيس املجلس .

�ضحنة �لوقود �ل�ضعودية لن تاأتي قبل رم�ضان وملل�ش �ضيلجئ �إىل �مليناء

ف�ضيحة .. وكيل وز�رة  �ملالية مدير �إد�ري يف م�ضلحة �جلمارك

ميناء قنا �لإخو�ين ي�ضتقبل �ضحنة �أ�ضلحة ُمهربة 

��ضتقد�م تعزيز�ت �خو�نية ل�ضتهد�ف قو�ت �لتحالف يف �ضبوة

�لقيادة �ملحلية لنتقايل �ل�ضالع تعقد �لدورة �لأوىل للعام �جلاري
تحت شعار "الصمود والثبات و مواجهة التحديات" ..


