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محليات

األمناء / خاص :
بحث الرئيس عيــدروس الُزبيدي، 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  رئيــس 
اململكة  ســفري  مع  مريئ  اتصال  يف 
املتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، أمس 
السيايس  الوضع  األربعاء، مستجدات 

والعسكري واالقتصادي يف الجنوب.
وشدد الرئيس الُزبيدي عىل متسك 
املجلس بتطبيق اتفــاق الرياض دون 
انتقائيــة، مطالًبــا بعــودة حكومة 
املناصفــة إىل العاصمة عــدن وأداء 
مبســؤولياتها  والوفــاء  مهامهــا 

ومعالجة الوضع االقتصادي.
الرشعية  إلــزام  رضورة  إىل  ونبه 
الرياض،  اتفــاق  بتنفيذ  اإلخوانيــة 
الجنوب  العالقات بني  معرًبا عن عمق 

واململكة املتحدة.
املتحدة  اململكة  استشــعار  ومثن 
ودور  الجنوب،  شــعب  قضية  أهمية 

املجلس االنتقايل الجنويب، ومشاركته 
يف العملية السياسية الشاملة برعاية 

األمم املتحدة.
دعم  آرون  الســفري  أكــد  بدوره، 

بريطانيــا تنفيذ االتفــاق، معرًبا عن 
امتنانه لتعــاون املجلس ودعمه خالل 

فرتة عمله.

األمناء/خاص:
أمنية تابعــة للحزام  القت قــوة 
األمنية غرب  الحواجز  أحد  االمني يف 
أمني  مطلوب  عــىل  الثالثاء،  املدينة، 
عليه امر قبض ســابق من نيابة تنب 

مبحافظة لحج.
ويف التفاصيل، أفاد بالغ عمليايت 
املركزية لقوات  العمليــات  صادر عن 
الحزام األمنــي يف العاصمة عدن، أن 
قوة من القطــاع األول، قبضت فجر 
الثالثــاء، عىل مطلــوب أمني يدعى 

"س.ع.ف" اثنــاء محاولته املرور من 
نقطة تفتيــش مبديرية الربيقة غرب 

العاصمة عدن.
واضــاف البــالغ العمليــايت، ان 
أمنيا  املطلوبني  أحــد  املقبوض عليه، 
وصــدر بحقه أمر قبــض قهري، يف 
اواخر العام املايض، من قبل نيابة تنب 

مبحافظة لحج.
األمني  الحــزام  قــوات  فتحت  و 
تحقيقًا أوليــًا لتوثيق القضية متهيدًا 
لتنفيذ  املختصة  الجهات  اىل  إلحالتها 

االجراءات القانونية الالزمة.

األمناء / غازي العلوي :
للرئيس  الصحفي  الســكرتري  أكد 
القائد عيدروس الزبيدي رئيس املجلس 
االنتقــايل الجنــويب بــأن الخطاب 
الذي يتم تداوله يف مختلف وســائل 
الزبيدي  للرئيس  االجتامعي  التواصل 
هو خطاب قديم ألقــاه قبل أكرث من 

عام وليس حديثا كام يتم تداوله .
الجمــل يف توضيح  زيد  وأوضح 
التواصل  عىل صفحتــه يف موقــع 
االجتامعي "فيس بوك" رصده محرر 
"األمناء أن "أي خطابــات او بيانات 
ســتنرش يف وســائل إلعالم املجلس او لقــاءات حديثة للرئيــس الزبيدي 

االنتقايل املتعارف عليها "
إلكرتونيــة  مواقــع  ودأبــت 
وصفحــات تابعة لنشــطاء جامعة 
اإلخوان املســلمني عــىل إعادة نرش 
للرئيس  قدميــة  وبيانات  خطابــات 
الراي  إليهام  الزبيدي  عيدروس  القائد 
يف  وهي  جديدة  خطابات  بأنها  العام 
محاولة  يف  قدمية  خطابات  األساس 
منها لخلــط األوراق ولفــت األنظار 
عن النجاحات التــي يحققها املجلس 
الجنــويب ومحاولة لرضب  االنتقايل 
بدول  الزبيدي  والرئيس  املجلس  عالقة 

التحالف العريب .

املالح / األمناء / خاص :
وصل ثــالث ضحايــا يف حادث 
مروري، مساء الثالثاء، إىل مستشفى 
ابــن خلــدون مبدينــة الحوطة يف 

محافظة لحج.

مصادر  بحســب  الحــادث،  وقع 
صحية لـــ "األمناء" يف ســيلة بله 
مبديرية املالح، مؤكدة أنه أســفر عن 
وفــاة يحيى محمد ، وإصابة وســام 
محمــد جباري )22 عاًمــا( وفاروق 

عبدالحميد الحريب )33 عاًما(.
ولفتت املصــادر إىل نقل املصابني 
إىل أحد مستشــفيات العاصمة عدن 
الصحية، وتســليم  لخطورة حالتهام 

املتويف إىل ذويه.

حلج / األمناء / صدام اللحجي :
حّث اللواء الركن صالح السيد قائد اإلسناد والدعم ومدير أمن محافظة 
لحج كافة القطاعات والتشــكيالت العســكرية عــىل مضاعفة الجهود 
ورفــع مســتوى اليقظة 
أي  ملواجهة  والجاهزيــة 
بـالجنوب  تحدق  مخاطر 
ومقدراتــه الوطنية خالل 
التــي  الدائــرة  الحــرب 

تشهدها البالد.
بإن  الـــسيد  وقــال 
تطورات  مــن  مايحــدث 
املناطق  ســيام  عسكرية 
للجنــوب  الحدوديــة 
للمليشــيات  وتهديــدات 
ما  الجنوب  بغزو  الحوثية 
هي إال مجرد ســعي لرفع 
الذين  مقاتليهم  معنويات 
املتواصلة  الهزائم  يتلقون 
يف جبهــات القتــال مع 
القوات املســلحة الجنوبية وتحديدًا يف جبهــات الضالع ويافع وكرش 

والصبيحة وثرة.
ويعزو اللواء الركن صالح السيد يف حديثه إن امليليشيات الحوثية دأبت 
استثامر انتصاراتها املرسحية عىل ميليشيات اإلصالح الذراع التابعة إىل ما 
يسّمى بالجيش وإظهار استكاملهم السيطرة عىل محافظات الشامل وأنه 
مل يتبَق لهم غري الجنوب مع إدراكهم أن جبهات الجنوب ليســت كجبهات 
الشــامل وأنه لن يكون نزهة كام اعتــادوا يف معاركهم مع اإلصالح بل 

ستكون جبهات الجنوب محرقة لقواتهم.
قائاًل : " نـــحن ال نعتدي عىل أحد لكننا سنقطع اليد التي تعتدي علينا 
فجبهات القوات املســلحة الجنوبية يف حدود يافع والضالع والصبيحة 
وثرة متامسكة وتحقق انتصارات من دون أن يتمكن العدو من تحقيق أي 

اخرتاق فـاملواقع التي ترابط فيها قواتنا تتمتع بجاهزية عالية ".

أبني / زجنبار / نبيل ماطر :
نفذ صباح أمس األربعاء عدد من األطبــاء والكادر التمرييض والفني 
مبركز العــزل الصحي الخاص بحاالت االصابة بفــريوس كورونا ، وقفة 
إحتجاجية امام مركز العزل الصحي كوفيد )19( و مبنى ديوان الســلطة 
املحلية يف مديرية زنجبــار عاصمة محافظة أبني، وذلك للمطالبة برصف 

مستحقاتهم املالية املعلقة منذ ما يقارب عام .
وخالل الوقفة اإلحتجاجية رفــع املحتجون الفتات كتب عليها عبارات 
مناشــدة برصف جميع مستحقاتهم املعلقة اسوًة باملراكز االخرى،واخرى 
ِته، اين أنتم من وعودكم  كتب عليها :" كلُّكم راٍع، وكلُّكم مســؤوٌل عن رعيَّ
املكررة، كفى صــربًا "، اضافة إىل رســمة كاريكاتريية تعرب عن صورة 

تعبريية لجمل يعرص وجمل يأكل العصار. 
وبني الطاقم الطبي انهم مل يستلموا مستحقاتهم املالية املعلقة منذ 9 
اشهر  من شهر اكتوبر2020 م حتى يوليو2021م مع عالوة بدل املخاطر 
معربين عن تعرضهم للمخاطر رغــم ما يقدمونه من خدمات .. مطالبني 
النقابــة الصحية يف املحافظة النظر وإنصافهم يف املســتحقات التي مل 
يســتلموها عىل الرغم من تعرض حياتهم للموت لهــذا الوباء الخطري و 

الفتاك .
وأكدوا مواصلة التظاهر وإقامة الوقفــات اإلحتجاجية حتى تحقيق 

مطالبهم املرشوعة التي كفل بها القانون و الدستور .

ردفان / األمناء / خاص :
تــويف طفل جراء تعرضه للغرق يف مياه األمطار والســيول مبنطقة 

ملحة يف مديرية ردفان مبحافظة لحج.
وقالت مصادر، إن الطفل الذي يبلغ من العمر 7 ســنوات حاول التوغل 
داخل السيول ومياه األمطار، لكنه مل ينجح يف الخروج منها وغرق فيها.

ونوهت إىل أن محاوالت جرت إلســعاف الطفل ونقله إىل مستشفى 
ردفان، قبل أن ُيفارق الحياة.
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