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محليات

األمناء/ خاص:
تعهــد العميد مختار النــويب - قائد 
اللواء الخامس دعم وإســناد، قائد محور 
كـــرش أبني - »بالرضب بيد من حديد« 
ضد كل من يقوم بأعامل التقطع والحرابة 
ويحاول العبث باألمن الداخيل وإشعال نار 
الفنت والرصاعات بني أبناء الجنوب الواحد 
وعالقات  القويــة  بالروابط  املتجســدة 
اإلخّوة عرب تاريــخ طويل ميلء باملواقف 
الســالح  رفاق  بني  الوطنية  واألحــداث 

والكفاح )الضالع - ردفــان( .
وأكـــد العميد مختار النويب أن قوات 
الحزام األمنــي لن تتهاون مــع كل من 
الوطن واملواطنني يف  أمن  يحاول زعزعة 
ردفـــان وكل الجنوب، الفتــا إىل أنه لن 
أو جامعة تقوم بأعامل  يفلت أي متورط 
العدو  تقطع وحرابة لتحقيق مآرب تخدم 

من العقاب الرادع واملؤمل .
وأضــاف العميد النــويب: "بعيدًا عن 
االستقواء والوعيد رغم أننا حريصون كل 
الحرص عىل حقن الدماء ومتاسك الجبهة 
الداخلية أكــر من أي وقت مىض، ولكننا 
يف الوقت نفســه لن نســمح بعد اليوم 
املتمثلة  الفوضوية  األعــامل  بتكرار هذه 
بقطع الطريق والتطرف، بـل سنرضب بيد 

من حديد كل عابث يحاول إثارة فتنة بني 
األعامل  هذه  مبثل  والكفاح  السالح  رفاق 
العدائية التي متثل أجندة سياســية لشق 
الصف الجنويب ضمن املؤامرات املكشوفة 
التي أجهضها وعي شعبنا الجنويب وأدرك 
من خاللها حجم املخاطر والتحديات التي 

يتعرض لها ".
وأضــاف: "نحذر كل متهــاون يجيد 
واالصطياد  املناطقية  وتـــر  عىل  العزف 
بـ »املياه العكرة« وكل من يعملون بشكل 
الشــائعات والتحريض ضد  دائم يف بث 
األمن واالســتقرار، فإن األجهزة األمنية 
تأخذها  ولن  جاهزيتها  أعىل  يف  ستكون 

رأفة ملجابهة هذه األســاليب املشــبوهة 
بحــزم تحــت أي غطاء أو بأي وســيلة 

كانت".
وأكد العميد النــويب: "بأننا أمام تحٍد 
احتالل  يريد  وأمام عدو حقيقــي  صعب 
الجنــوب مرة أخــرى يف الوقــت الذي 
تخوض فيــه قواتنا املســلحة الجنوبية 
معركة التصدي والدفاع عن الجنوب أرًضا 

وإنساًنـا " .
مشــرًا بأنه "مع كل فشل عسكري 
إىل  يلجؤون كعادتهم  الشــاملية  للقوى 
زرع وتغذيــة الفنت ملحاولة شــق وحدة 
الصــف وإضعاف الجبهــة الداخلية عرب 
أدوات جنوبية ترى بأن مصالحها الخاصة 
تكمن بالعودة إىل صنعاء لكنهم لن ميروا 
وكل مشــاريعهم العدائية تبــوء بالردع 

والفشل".
ودعا العميد النويب يف ختام ترصيحه 
"إىل توحيد كافــة الجهود والعمل بروح 
القوات  الواحد جنًبا إىل جنب مع  الفريق 
املهام  "بأن  مؤكدا  الجنوبية".  املســلحة 
ليســت  الصابر  أمــام قواتنا وشــعبنا 
بالهينة بل مهام جسام يف هذه الظروف 
االستثنائية التي يجب أن نكون يف خندق 

واحد ملواجهة التحديات التاريخية".

األمناء/ صدام اللحجي:
تبذل األجهزة األمنية بـمحافظة لحج 
جهودًا كبــرة إلنهاء ما بات يعرف محليًا 
)الســوق الســوداء( وتهريب املشتقات 
بيافع م/ الحد  النفطية ال سيام مبديرية 

لحج.
وبحســب معلومات ومصادر محلية، 
املشــتقات  تهريب  حقيقــة  أوضحــت 
النفطية، بأنها مل تكــن وليدة اللحظة أو 
فرصة للكســب الرسيع من قبل مهربني، 
بل بــدأت أثناء الحــرب 2015م، وظهرت 
بشكل علني وبتحٍد كبر مستفز يف عام 

2019م. 
وشــكل تهريب املشــتقات النفطية 
أزمــات مختلفــة اقتصادية وإنســانية 
منغصة لحياة الناس يف مجاالت مختلفة 
وأربكــت املشــهد خاصــة يف املناطق 

الحدودية، منها مديرية حد يافع. 
يف هذا الســياق يتحدث مدير رشطة 
العقيد صالــح عيل محمد  الحد بيافــع 
الداؤودي لـ"األمناء" عن أســباب ظهور 
تهريب املشتقات النفطية يف مديرية الحد 
بـفرض رضيبة مام سمح بظهور السوق 
السوداء وانتعاش تجارتها رغم ما تشكله 

من مخاطر وتهديد أمني للمنطقة.

وأكد أنه عقب نزول ميداين للواء الركن 
صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج، منذ 
ومن  الرضيبة  بـفرض  العمل  أوقف  مدة، 
خالل ذلك تم تحديد كميات من املشتقات 
النفطية للمديرية بـــحسب االحتياج وال 

زلنا نعمل بهذه الطريقة. 
وأشــار قائال: "كام هــو معلوم  أن 
الطبيعــة الجغرافية ملديريــة الحد يافع 
ومنافذ  عبارة عن سلسلة جبلية وسهول 
اليمنية،  البيضاء  حدودية مع محافظــة 
الســوق  املهربون وتجار  ولهذا اســتغل 
لتهريب  الجغرافيــة  الطبيعة  الســوداء 
املشــتقات النفطية، ورغم ذلك نســعى 
جاهديــن وبتنســيق مــع الجميع من 
تشكيالت أمنية وعسكرية وقبلية ملحاربة 
هذه الظاهــرة، وبحمد من الله متكنا من 

الحد من هذه الظاهرة بنسبة ٪80".
منوهًا إىل أنه "كان ســابقا تدخل ما 

يعــادل 50 قاطرة خالل شــهر واحد إىل 
فوق  كبرة  الكمية  وهــذه  الحد،  مديرية 
هذه  البعض  ويستغل  املديرية،  تتطلبه  ما 
ومتكنا  التهريب.  عمليــات  يف  الكميات 
الظاهرة،  لهــذه  آليــة جديدة  من وضع 
طبعًا بعد تنســيق مع مكتــب الصناعة 
والتجارة بحرص إدخال كميات املشــتقات 
النفطية للمديرية عن طريق تحديد قاطرة 
الصناعة  محطة  لكل  ديزل  وأخرى  برتول 
والتجــارة، وال يتم إعطــاء أي محطة إال 
بتوجيهــات وإرشاف من مكتب الصناعة 
والتجارة بانتهاء الكمية األوىل، وهكذا". 

موضحًا بأن ظاهرة الســوق السوداء 
شــكلت تهديدًا حقيقيا عىل حياة الناس، 
فهنــاك حــوادث مأســاوية وقعت عند 
اشــتعال إحدى القواطر بإحدى املحطات 
بـــمنطقة قريضة راح ضحيته مواطن، 
أيضًا احرتاق قاطرة بـمنطقة الرس يافع".

ردفان ـ األمناء - وضاح احلاملي :
نظمــت القيــادة املحليــة للمجلس 
الحبيلني  مبديريــة  الجنويب  االنتقــايل 
بردفان، صباح أمس السبت، فعالية لتأبني 
اثنني من رموزها، وذلــك يف قاعة كلية 

الرتبية بردفان .
مانع  القياديني  تأبني  فعالية  وأقيمت 
صالح قاســم، ويحيى عبدالاله حســن، 
والتي حرضها عدد من املسؤولني وقيادات 
االنتقايل  واملجلــس  املحلية  الســلطات 
الجنــويب يف مختلــف مديريــات لحج 
برعاية قائد اللواء الخامس دعم وإســناد 

العميد مختار النويب.
وألقيــت يف الفعاليــة عــدد مــن 
الكلامت، عربت عن الحــزن لرحيل اثنني 

املجتمعية  الشخصيات  من 
يافع  مستوى  عىل  الفاعلة 
إىل  وتطرقــت  وردفــان، 
والعميل   النضــايل  الدوري 
أن يافع  ، حيث اعتربت  لهم 
وردفان قــد خرست جهود  
شــخصيتني بارزتــني يف 
العمــل منذ انطــالق ثورة 
الجنوب حتى يوم وفاتهام. 

تخلل هذه الفعالية أيضا 
قصائد شــعرية للشاعرين 

محمد زين بن شجاع عضو انتقايل لحج 
، وزيك مقبــل نائب مدير مكتب الثقافة، 
وكلمة رثــاء ملديرة دائرة املــرأة  والطفل 
بانتقايل ردفان األخت  صباح مانع صالح.
وقدمــت أرسة الفقيدين عىل هامش 

الفعالية الشــكر لقيادة اللــواء الخامس 
دعم  وإسناد ممثلة بالعميد مختار النويب 
واملجلس االنتقــايل بردفان عىل رعايتهم  
لهذه الفعالية، كام قدمت الشكر لكل من 

حرض وساهم يف إنجاح هذه الفعالية. 

عدن / األمناء / خاص:
ُنقــل صباح أمس الســبت إىل 
العاصمة  يف  الربيهي  مستشــفى 
عــدن رئيــس هيئة النقــل الربي 
األستاذ عيل محروق، جراء تعرضه 

لعارض صحي.
من  مقربة  مصــادر  وقالــت 
محروق أنه نقل إىل املستشفى عقب 
تعرضه لذبحــة صدريه تعرض لها، 
مؤكدة أن حالته الصحية مســتقرة 

ولله الحمد.

األمناء / خاص :
السبت،  أمس  اندلع حريق ظهر 
بأجهــزة  ُمحملــة  شــاحنة  يف 
كهربائية مبدينة تريم يف محافظة 

حرضموت.
وقال شــهود عيان، إن الحريق 
شب يف الشــاحنة بشكل مفاجئ، 
املواطنني  يتدخل عــدد من  أن  قبل 

إلخامده.

عدن / األمناء/سلمان الصغير:
نال الباحث فرســان ســامل هبوب الصبيحي ، صباح الخميس، شــهادة 
الدكتوراه بامتياز مــن كلية الرتبية جامعة عدن، وذلك عىل أطروحة الدكتوراه 
التي تقدم للدفاع عنها أمام لجنة املناقشة واملوسومة بـ) تصور مقرتح لتطوير 
برنامــج معلم الرياضيات / فيزياء يف كلية الرتبية طور الباحة - جامعة عدن 

.)Clpp وفق منوذج القرارات املتعددة
وتجدر اإلشــارة أن البحث الذي أعده الباحث )فرسان الصبيحي( فريد من 
نوعه من حيث العنوان واملضمون، وقد أوصت لجنة املناقشة بالنرش يف جميع 

الجامعات اليمنية.
هذا وقد أثنى أعضاء لجنة املناقشــة التي ترأستها أ.د. طاهرة عيىس خلف 
الرفاعي املرشفة العلمية لألطروحة ، من جامعة عدن ، وشارك فيها أ.د. محمد 
عبده خالد املخاليف عضوًا ومناقشــاً خارجيًا ، وأ.املشــارك. د.ســيناء قاسم 
املنصوري عضوًا ومناقشــًا داخليًا ، عىل األطروحة والعمل الذي أنجزه الباحث 
مضمونًا وشمواًل بدراسته املستفيضة التي تعترب األوىل من نوعها يف التطوير 

الرتبوي والعلمي.
حــرض وقائع املناقشــة: د. يارس محمــد عيل عميد كليــة الرتبية طور 
الباحة ، ود. مهيوب محســن أســعد مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العدلية 
والقانونية برئاسة الوزراء ، ود. أحمد محمد الشعبي عميد املعهد التجاري عدن 
، ود. عبده ســعيد الخديري أستاذ مساعد كلية الرتبية عدن ، ود. عبود عبدالله 
مســعد نائب عميد كلية الحقوق نائب رئيس اللجنة القانونية للجنة الوطنية 
للمجلس االنتقايل الجنويب ، ود . صربي عفيف العلوي مدير تنفيذي ملركز رؤى 
للدراسات ، ود. عبداللطيف النهمي أستاذ مساعد مناهج وطرق التدريس كلية 
الرتبية عدن ، واألستاذ أديب الهبوب عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد ، ولفيف 

من األهل واألصدقاء .
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مدير �سرطة احلد بيافع لـ)الأمناء(: نبذل جهوًدا لإنهاء ظاهرة تهريب امل�ستقات النفطيةمدير �سرطة احلد بيافع لـ)الأمناء(: نبذل جهوًدا لإنهاء ظاهرة تهريب امل�ستقات النفطية

انتقايل ردفان يقيم حفل تاأبني للقياديني مانع �سالح ويحيى عبدالالهانتقايل ردفان يقيم حفل تاأبني للقياديني مانع �سالح ويحيى عبدالاله

نقل رئي�س هيئة النقل الربي اإىل امل�ست�سفى نقل رئي�س هيئة النقل الربي اإىل امل�ست�سفى 
عقب تعر�سه لذبحة �سدريةعقب تعر�سه لذبحة �سدرية

حريق يلتهم �ساحنة ُمملة باأجهزة حريق يلتهم �ساحنة ُمملة باأجهزة 
كهربائية برتميكهربائية برتمي

الباحث فر�سان ال�سبيحي يح�سد درجة )المتياز( الباحث فر�سان ال�سبيحي يح�سد درجة )المتياز( 
يف اأطروحة الدكتوراه من جامعة عدنيف اأطروحة الدكتوراه من جامعة عدن


