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محليات

عدن / األمناء / خاص :
االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة  جددت 
الجنــويب إدانتها لكل عمليات التحشــيد 
العسكري التي تقوم بها ميليشيا اإلخوان، 
الخاضعة للســلطة اليمنيــة، يف كٍل من 
محافظــات "أبــن، وشــبوة، ولحج"، 
مؤكــدًة أن تلك االعامل، واالســتفزازات 
من شــأنها تعطيل اتفاق الرياض وخرقه 
وحرف مســاره، باعتبار االتفاق الطريق 
التي رضبت  اآلمن للخروج من األزمــات 

محافظات الجنوب املحررة.
الذي  الدوري  جاء ذلك خالل االجتامع 
عقدته هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
برئاســة  االثنن،  أمس  صباح  الجنويب، 
الرئيس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي، 
رئيس املجلس، وحرضه األمن العام لهيئة 
عدن  العاصمة  محافظ  املجلس،  رئاســة 
األستاذ أحمد حامد مللس، ووزراء املجلس 

يف حكومة املناصفة.
الرئاســة األنشــطة  ومثنــت هيئة 
القائد  الرئيس  التي أجراهــا  واللقــاءات 
األســابيع  خالل  الُزبيــدي،  عيــدروس 
املنرصمــة، مع مختلف هيئــات املجلس 
للمجلس يف مختلف  املحليــة  والقيادات 
محافظات الجنوب، وكذا لقاءاته اإليجابية 
ومختلف  الوطنيــة،  الجمعية  بأعضــاء 
هذه  متابعة  مؤكــدًة  الجنوبية،  الرشائح 
اللقاءات من قبل هيئــات املجلس وإقرار 

اآلليات املناسبة لتنفيذها.
كام اســتعرضت هيئة رئاسة املجلس 
السابقة، والخطوات  مقررات اجتامعاتها 
التيار  ملفــي  يخــص  فيام  التنفيذيــة 
الكهربايئ، وامليــاه، مؤكدًة  رضورة حل 
هاتن األزمتن بــأرسع وقت ممكن، ملا 

تسببانه من معاناة كبرية للمواطنن.
ويف الشــأن السيايس، ناقشت هيئة 
اليمنية  الرئاسة  موقف  املجلس  رئاســة 
املناصفة إىل  الرافض لعــودة حكومــة 
العاصمة عدن لإليفــاء بالتزاماتها تجاه 
التخفيف من  املواطنــن، والعمل عــى 
التي يتجرعها  الحادة  املعيشــية  األزمات 
ســكان محافظــات الجنــوب املحررة، 

ومرتتبات تلك املواقف غري املسؤولة.
عسكرًيا، جددت هيئة الرئاسة إدانتها 
لكل عمليات التحشــيد العســكري التي 
تقوم بها ميليشــيا اإلخــوان، الخاضعة 
"أبن،  محافظات  يف  اليمنية،  للســلطة 
وشــبوة، ولحج"، مؤكدًة أن تلك األعامل، 
واالستفزازات، من شــأنها تعطيل اتفاق 
الرياض، وخرقــه، مؤكدة حرص املجلس 
عى تنفيذ كافــة بنود اتفاق الرياض من 
دون أي انتقائيــة، ملا لُه مــن أهمية يف 
التخفيف من معانــاة املواطنن، وتوحيد 
الجهــود ملواجهة املد الفــاريس املُتمثل 

مبيليشــيا الحــويث، املدعومــة إيرانًيا، 
باعتبــار أن االتفاق املخــرج الوحيد من 

األزمات الراهنة.
بالجاهزية  الرئاسة  أشادت هيئة  كام 
القوات  بها  تتمتع  التــي  العالية  القتالية 
الدامئة  الجنوبية، واســتعدادها  املسلحة 
املُحدقة بالجنوب،  ملواجهة كل املخاطــر 
التي  األمنية  باإلضافــة إىل اإلجــراءات 
تنفذهــا األجهزة األمنيــة الجنوبية يف 
الجنوب، مشددًة عى  مختلف محافظات 
رضورة اســتمرارها، وبذات الوترية التي 

بدأت فيها.
ويف ختــام االجتــامع، مثنت هيئة 
رئاســة املجلس، عالًيــا، كافة الخطوات 
املؤسســات  تطوير  مجال  يف  املُتخــذة 
رضورة  عى  ُمشددًة  الجنوبية،  اإلعالمية 
الحفاظ عى املباين اإلعالمية الرســمية 
باعتبارهــا ملك الشــعب يف ظل تعنت 
املنصوصة  مبهامها  القيام  عن  الحكومة 

يف اتفاق الرياض.

أبني/ األمناء/ خاص:
خرجت احتجاجات شــعبية حاشدة، 
أمس االثنن، يف مديريــة املحفد، رفًضا 
لسياســة الســلطة اإلخوانيــة إنهــاك 

املواطنن بالجبايات.
واتهم محتجون مليشــيات الرشعية 
اإلخوانية بالســطو عى إيرادات املديرية 

وفرض جبايات وإتاوات غري مرشوعة.
وحّملوا الســلطة املحليــة اإلخوانية 
املســؤولية عن تفيش ظاهــرة التقطع 
لجمع  الســالح،  بقوة  الســكان  وابتزاز 
اإلتاوات وتوزيعها عــى قيادات إخوانية 

خارج املديرية.

الرياض / األمناء / خاص :
أشــاد الدكتور نارص الُخبجي، رئيس وحدة شــؤون املفاوضات يف املجلس 
االنتقــايل الجنويب، بدور مملكة هولندا، عرب عضويتهــا يف االتحاد األورويب، 

إلحالل السالم يف الجنوب واليمن.
وكشف - خالل اســتقباله أمس الدكتور جيحون أوستوار، نائب رئيس البعثة 
الهولندية لدى اليمن، بالعاصمة الســعودية الريــاض - عن تطورات مفاوضات 
اســتكامل تنفيذ اتفاق الرياض، معلنا التوافق عى عودة الحكومة إىل العاصمة 

عدن وتأمينها، ومواصلة مشاورات استكامل تنفيذ اتفاق الرياض.
وشدد عى نجاح الجهود السعودية الدؤوبة يف التوصل إىل التوافق، مؤكدا أن 

هناك مباركة دولية وأممية، للقرار.
وأشار إىل دعوات املجلس االنتقايل الجنويب املتكررة لعودة حكومة املناصفة 
إىل العاصمة عدن واالضطالع مبهامها تجاه املواطنن طبًقا لبنود اتفاق الرياض.
وأوضح أن مسار املباحثات انتقل إىل استكامل تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل 
الوفد التفاويض املشــرتك لضامن متثيل شــعب الجنوب وقضيته الوطنية عى 

طاولة العملية السياسية الشاملة.
بدوره، عــرب الدبلومايس الهولنــدي عن دعم بالده جهــود اململكة العربية 
السعودية الســتكامل تنفيذ اتفاق الرياض وتشــكيل الوفد التفاويض املشرتك 

والتهيئة للدخول يف عملية سياسية شاملة.

عدن/األمناء/ منير مصطفى:
بعــث د. أحمد الجرباء، مدير عــام هيئة  مستشــفى الجمهورية  التعليمي  
بعدن، رســالة وداع  إىل زمالئه  من أطباء وممرضن  وإدارين  وعامل فنين يف 

املستشفى .
وقال الجرباء يف رسالته التي تسلمت "األمناء" نسخة منها:

"إىل جميــع الزمالء والزميالت يف هيئة مستشــفى الجمهورية عدن، الذين 
ترشفت بالعمل معهــم خالل الفرتة املاضية، أتقدم بوافر الشــكر واالمتنان لهم 
جميعا عى كل الجهود التي بذلوها خالل تلك الفرتة.. راجيا لهم التوفيق والنجاح 

مستقبال وللمستشفى التطور والنجاح، وتقبلوا فائق احرتامي وتقديري" .
ومل يوضح د. الجرباء األســباب التي دفعته إىل تــرك منصبه القيادي، لكن 
مراقبــون أكدوا بأنها جاءت عى خلفية اإلرضاب الذي نظمته  اللجنة النقابية يف 
املستشفى منذ أكرث من أسبوع وذلك للمطالبة  برصف حوافز  حول جائحة مرض 

كرورنا.

شبوة/ األمناء/ خاص:
أبدى مواطنون يف مديريات محافظة شــبوة، غضبهم جراء قيام املؤسســة 
العامة للكهرباء بقطع التيار الكهربايئ عن منازلهم، رغم دفعهم قيمة االستهالك.
وشــددوا عى أن املؤسسة تقطع التيار الكهربايئ عى الحارات بشكل كامل، 

دون مراعاة لحقوق املُشرتكن املُلتزمن بالسداد.
ولفتوا إىل أن سلطة شبوة اإلخوانية بقيادة املدعو محمد صالح بن عديو ُتنفذ 

سياسة العقاب الجامعي تجاههم.
وطالبوا سلطة شــبوة بوقف حملة قطع التيار عن منازلهم بشكل جامعي، 

وااللتزام مبحاسبة املُخالفن فقط.

ردفان "األمناء" خاص:
أبناء  الجرحى مــن  ناشــد عدد من 
قاســم  عيدروس  القائد  الرئيس  ردفان، 
الُزبيــدي - رئيــس املجلــس االنتقايل 
الجنويب، القائد األعى للقوات املســلحة 
الجنوبيــة - بــرضورة تســفريهم إىل 

الخارج إلكامل العالج االزم.
وهم:  ردفــان،  أبناء  جرحــى  وقال 
القائد أكرم منشع، والقائد عامر عبد الله 
محسن القطيبي، وعبد الستار الهمييش، 
وعبد الرحمن محمد ثابت دحباش، وعبد 

البكري،  نارص  ومحمــد  القلعة،  الخالق 
والذيــن ينتمــون إىل اللــواء العاصفة 
الجنوبية: "نحن بحاجة ماسة إىل السفر 
للخارج الستكامل العالج قبل أن تتدهور 

حالتنا الصحية".
وأضــاف الجرحى، يف مناشــدتهم 
الطبية  تقاريرنا  رفعنا  "لقد  لـ"األمناء": 
التــي تؤكد رضورة ســفرنا إىل الخارج 
الســتكامل العالج لقيادة اللواء لكننا مل 

نتلَق أي رد حتى اآلن".
وأكد الجرحى أنهــم يثقون بالرئيس 
الُزبيــدي، وبأنــُه  القائــد عيــدروس 

نظًرا  العاجلة  ملناشــدتهم  سيســتجيب 
نتيجة  إليها،  وصلوا  التي  الصعبة  للحالة 
بها  أصيبــوا  التي  البليغــة  اإلصابــات 
خالل املعارك التــي خاضوها ضد الغزاة 

الطامعن باحتالل أرض الجنوب الحرة.
واختتموا مناشدتهم بالقول: "سنظل 
أوفياء لشــعب الجنــوب وقضيته مهام 
كانــت الصعوبات، وســنظل عى عهد 
شــهدائنا، كام أننا سنظل، كام كنا، رهن 
القائد األعى للقوات املســلحة  إشــارة 

الجنوبية الرئيس عيدروس الُزبيدي".
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