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محليات

األمناء/ خاص:
رفضت مليشــيا الحــويث اإلرهابيــة، طلًبا من 
شــخصيات جنوبية موالية لها ومقيمة يف صنعاء، 
بزيارة وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وفيصل 

رجب و نارص منصور هادي.
وقال مصــدر مطلع إن الشــخصيات الجنوبية 
ا للحوار يف حكومة  بينهم أحمد القنع املعني وزيــرً
املليشيا غري املعرتف بها، قدموا طلًبا لزيارة املعتقلني 
الجنوبيني يف ســجون الحوثيــني بصنعاء، غري أن 

املليشيا املدعومة من إيران رفضت الطلب.
وأضاف أن أحد القيادات الحوثية رد عليهم بالقول 
"انسوا األمر"، مشرًيا إىل أن املليشيا اإلجرامية تتعامل 
مع أتباعها بنوع من االســتخفاف، وأن الشخصيات 
املليشيا  اســتخفاًفا واسًعا من  استشعرت  الجنوبية 

الحوثية اإلرهابية.

األمناء/خاص:
بالتزامــن مــع حملة منع الســاح 
بالعاصمة عدن، متكن أفراد كتيبة الرشطة 
األول  للواء  التابعة  الجنوبية  العســكرية 
بجبل  الحمراء  بنقاط  املرابطون  مشــاة، 
حديد األحد ١٣ يونيو، من ضبط  وتصدير 
6٣ قطعة ساح من نوع كاشنكوف غري 

مرخصة. 
"الباروت"  قاسم  النقيب صالح  وقال 

أفــراد نقطة  "إن  الكتيبة:  أركان حــرب 
الدخــول إىل املعا والتواهي متكنوا اليوم 
مــن ضبــط  6٣ قطعة ســاح من نوع 
كاشنكوف غري مرخصة وأغلبية مالكيها 
اليمن الشاميل، كام متكن أفراد  أبناء  من 
القبض عىل  إلقــاء  الدخــول من  نقطة 
العديد من الدراجات النارية وقد تم تسليم 
املقبوضــات إىل إدارة أمن العاصمة عدن 

الستكامل اإلجراءات القانونية بهم".

وشكر كٌل من العقيد ”محمد العبديل"  
قائد الكتيبــة والنقيب  صالح "الباروت" 
أفــراد كتيبــة الرشطة العســكرية عىل 
بتثبيت  الدائم  البطويل  وحرصهم  دورهم 

األمن واالستقرار بالعاصمة عدن. 
الحملة بعــد األعامل  وتــأيت هــذا 
اإلرهابيــة والتخريبية التــي عبثت بأمن 
العاصمة واالغتياالت األخرية التي شهدتها 

العاصمة. 

األمناء/خاص:
ناشد املواطن عدنان عيل عمر السقاف 
الجهات املختصة والسلطة املحلية، ممثلة 
مبحافظ العاصمــة عدن األخ أحمد حامد 
مللس، حل قضية ولده الذي  قال إنه ال زال 
العاصفة منذ قرابة  محتجزا لدى قــوات 
عثامن  الشيخ  أحداث  خلفية  عىل  ســنة 

أثناء فرتة عيد األضحى املبارك.

وقــال املواطن عدنان يف مناشــدته 
التي وجهها عرب صحيفة "األمناء" أنه ال 
زال حتى اللحظة مل يلق تجاوبا ملموســا 
بالســامح له بزيارة ولده والنظر بقضيته 
بعد أن طرق كل األبواب ولكن دون جدوى.
علام بــأن "األمناء" قــد نرشت قبل 
حوايل 4 أشــهر مناشــدة بشأن احتجاز 

ولده.

عدن/ األمناء/  منير مصطفي: 
قام مدير عــام مديرية  املنصورة  
برفقة مدير مكتب  األشــغال العامة 
باملديريــة  م/ رأفت  كوكني  والقائد  
كامل الحاملي، أمس، بتدشــني العمل 
يف إعــادة تأهيل  شــارع الحيدري 
التدشني  .  وخال  املمتد إىل ضمران 
أفاد مديــر عام املديرية إىل أن  تنفيذ  
املرشوع يــأيت بدعم  من الســلطة 
ضمن  واألعامل   املال  ورجال  املحلية 
عدد من املشــاريع  للبنيــة  التحتية  

التي تهم املواطن يف املديرية .
واختتم الداؤودي  حديثه  بالشكر 
والتقدير  لرجال املال واألعامل  الذين  
يستعدون  إلنشاء  صندوق املساهمة  
التنمويــة لرجــال املــال واألعامل  
مبحافظة  عــدن والذي بــدأ عمله  

من مديرية املنصورة، مشــريا إىل أن 
املديرية  ستشهد خال األيام  القادمة  

مزيدا من األعامل   يف البنية التحتية 
لخدمة املواطن.

عدن / األمناء / خاص:
قال عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، فضل الجعدي، إن قضايا 

الشعوب حية ال متوت، كام أنها غري قابلة للمصادرة أو اإللغاء.
وكتب يف تغريدة عرب "تويرت": "قضايا الشــعوب غــري قابلة للمصادرة أو 
اإللغاء ، وهي حية ال متوت ، ألنها ضمري الشعب وزاد أجياله وعنفوان محاربيه".
وأضاف: "كام أنها ال تقف يف انتظار أولئك الذين يرزحون يف املنطقة الرمادية 

حتى يتبني لهم الخيط األبيض من الخيط األسود".

عدن / األمناء / خاص:
كشــفت مدير مكتب إعام العاصمة عدن, األستاذة هدى الكازمي, عن خفايا 

أسباب تدهور مؤسسات اإلعام الجنوبية منذ سنوات.
وأوضحــت "الكازمي", يف ترصيح نرشته عرب موقــع "تويرت", أنه "خال 
ثاثني عاما ُهمشــت املؤسســات اإلعامية الجنوبية وكوادرهــا ما بني إقصاء 
وتغيري ألسامء وهوية وسائل اإلعام يف عدن". يف إشارة أن هذا األمر تسبب يف 

تدهور مؤسسات اإلعام بالجنوب.
وأكدت الكازمي أن "اســتعادة وكالة أنباء عدن خطــوة رائعة لعودة مداميك 

العمل اإلعامي الصحيح".
مشــرية إىل أن الوكالة "هي األوىل يف مجال العمل يف شبه الجزيرة العربية 

ومل ُتدخل األجهزة الحديثة لها إال بعد العام ٢٠٠٨م".

عدن / األمناء / خاص:
يف إطار التجهيزات واإلعداد للحملة األمنية يف العاصمة عدن الهادفة لتثبيت األمن 
واالســتقرار، أصدر العميد محمد حســني الخييل، قائد قوات الطوارئ والدعم األمني، 
أمن عدن، عدًدا من التعيينات لقيادات وحدات قوات الطوارئ والدعم األمني يف املناطق 

األمنية بالعاصمة عدن.
وأتت هذه التعيينات للقيادات الشــابة التي تلقــت تدريبات مكثفة للتعامل مع أي 
أحداث تخل باألمن واالســتقرار، إضافة إىل الخربات التي اكتســبتها طوال السنوات 

املاضية يف املجال األمني وكيفية التعامل مع املواطنني بطريقة حضارية.
وقضت هذه القرارات بتكليف التالية أســامئهم لقيادات الوحدات األمنية وإلغاء أي 

تكليفات سابقة.
 ١- عرفات محمد محمود الوكالة - قائد طوارئ املنطقة األوىل مديرية التواهي.

 ٢- مراد فضل صالح العلوي - قائد طوارئ املنطقة الثانية مديرية املعا.
٣- وليد محمد حسني صالح - قائد طوارئ املنطقة الثالثة مديرية صرية.

4- وائل أحمد محمد صالح - نائب قائد الطوارئ املنطقة الثالثة مديرية صرية.
5- محمود قاسم صالح صبرية - قائد طوارئ املنطقة الرابعة مديرية خور مكرس.

6- رجايئ أحمد قاسم الشاعري - قائد طوارئ العريش.
 7- غسان عوض عيل عبد الحبيب - قائد طوارئ املنطقة الخامسة.

 ٨- عمر سعيد أحمد باصم - قائد طوارئ كابوتا.
9- عامد عبد العزيز محسن عبيد - قائد طوارئ القاهرة.

 ١٠- سعيد أحمد مساعد القطيبي - قائد الطوارئ املنطقة السادسة الشيخ عثامن.
 ١١- مصطفى عبدالرحمن قاسم مقبل - قائد طوارئ املمدارة.

 ١٢- شايع صالح محمد حسني - قائد الطوارئ املنطقة السابعة مديرية دار سعد.
١٣- مصعب عارف حسني مثنى - قائد طوارئ البساتني.

١4- يحيى عيل حسني مثنى السباعي - نائب قائد طوارئ البساتني.
١5- رامي فضل عبدالله محمد الردفاين - قائد الطوارئ بري فضل.

١6- محمد عادل الحاملي  - قائد طوارئ املنطقة الثامنة مديرية الربيقة.
١7- وجدان أحمد سعيد صالح - قائد الطوارئ صاح الدين.

١٨- فاروق محمد طالب - قائد طوارئ الشعب.
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