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محليات

تشمل )1,288( جريحا بعدن وبواقع 
)60,000( ريال شهريا لكل جريح ..

�شدور قرار بت�شكيل اللجنة العليا لل�ش�ؤون 
القان�نية للمجل�س االنتقايل اجلن�بي

األمناء / خاص :

تفاصيل  إعالم محلية عن  كشفت وســائل 
دقيقــة لعملية القبض عــى القيادي الحويث 

حسن العامد يف محافظة املهرة. 
الشــارع عــر موقعها  وقالــت صحيفة 
اإللكرتوين إن ما تناولته وســائل إعالم موالية 
إلقــاء القبض عى  للحكومــة الرشعية، من 
القيادي الحويث حســن عيل العامد يف عملية 

استخباراتية، يف املهرة، ليست صحيحة. 
وقالــت الصحيفــة وفقا ملصــادر لها  إن 
“العامد” دخل إىل محافظــة املهرة قادمًا من 
ســلطنة عامن بشــكل عادي، وبجواز سفر 

إيراين، هو وأوالده الثالثة )ولدين وبنت(.
وأوضح املصدر، مشرتطًا عدم ذكر اسمه لدواٍع 

أمنية، أن “العامد” وصل، قبل أســبوع، إىل منفذ شحن 
الري الذي يربط اليمن بســلطنة عــامن، ودخل املنفذ 
بشــكل عادي وبهويته املعروفة، غري متنكر، إال أن أحد 
موظفي الجوازات يف املنفذ تعرف عليه وأبلغ السلطات 

األمنية عنه.
وقال املصــدر: “تم اإلبالغ عن العامد من قبل موظف 
عادي يعمل يف الجوازات، ومل يكن ألي جهة استخباراتية 
مينية أو سعودية أي دور يف العملية وجرى القبض عى 

العامد وهو وسط موظفي املنفذ”.
وأضــاف املصــدر: “كان العامد ســيعر املنفذ بكل 
ســهولة، لكن تم إلقاء القبض عليــه باملصادفة ويبدو 
أن العامد وصل إىل منفذ شــحن وفق ترتيبات معينة، 
وبضامنات تســهل عبوره، عر عنــارص تعمل لصالح 
مليشيا الحويث يف منفذ شحن واملهرة بشكل عام لكن 
خلاًل ما يف املخطط أدى إىل انكشافه بالصدفة، ومل تكن 

هناك أي عملية استخباراتية”.
وذكر املصدر، أنــه بعد اإلبالغ عن العــامد من قبل 
موظف الجوازات، حرض مندوبو جهازي األمن القومي 

والســيايس، وألقوا القبــض عى العامد مــع أوالده 
ونقلوهم إىل مدينة الغيضــة، عاصمة محافظة املهرة، 
حيث تم ســجن العامد، واإلفراج عن أوالده الذين يعتقد 
أنهم توجهوا إىل صنعاء. مشريًا إىل أن “العامد” متزوج 
من امرأة إيرانية منذ نحو ١٥ عامًا، وأنجب أوالده الثالثة 

منها.
وأفاد املصــدر أن العديد من العنارص الحوثية تتواجد 
يف محافظة املهرة، إضافة إىل وجود عاملني يف منفذ 
شــحن يعملون لصالح الحوثيني، وهم من يســهلون 
عبور القيادات واملواد الحوثية عره من عامن إىل اليمن 

بصورة دامئة.
وحول دور الضباط السعوديني املتواجدين يف املنفذ، 
قال املصدر، إن الضباط السعوديني ال يتدخلون بتفتيش 
جوازات املســافرين، وتقترص مهمتهــم عى تفتيش 
الشــحنات وفحصها فقط، لكن ذلك ال يتم بشكل جيد 

ودقيق.
وأضاف املصدر: “%80 من الشــحنات التي متر عر 
املنفذ تذهــب إىل صنعاء ومناطق ســيطرة الحوثيني، 
و%20 منهــا تتجــه إىل الغيضة ومن ثــم تتوزع إىل 

حرضموت وعدن وغريها من املحافظات املحررة”.

تفا�شيل عملية القب�س على القيادي احل�ثي ”العماد” يف املهرة
فضيحة مدوية إلعالم الشرعية..

عدن »األمناء« مشتاق عبدالرزاق :

أفاد الدكتور/عيل عبدالله صالح املرفدي، مدير مكتب الصحة والســكان بعدن، بأنه عند 
استالمه ملكتب الصحة يف شهر يونيو من العام املايض2020م، كان أمامه هدفان وَضعهام 
ُنصب عيَنيه، األول: مواجهة جائحة »كورونا«، والثاين: كيف مُيكن استعادة عمل الخدمات 
الطبية، التي توّقفت بســبب هذه الجائحة، حيث إن النظــام الصحي يف تلك الفرتة، ويف 
سنواٍت سابقة كان ُمتدهورًا للغاية، كام أننا ُكنا - وال زلنا - ُنعاين من شحٍة يف اإلمكانيات  

ونقٍص يف الكوادر الطبية والكفاءات البرشية.
جاء ذلك يف حديث قصــري خّص به صحيفة »األمناء«، وأضاف يقول: »ولذا عملنا جنبًا 
إىل جنــب مع اإلخوة يف الحكومــة، وكذا مع اإلخوة يف محافظة عــدن، ومع املُنظامت 
والرشكاء الدوليني، ُمحاولني جميعًا مللمة واســتعادة العمل الصحي، حيث متكنا من إعادة 
تنظيم العمل يف مراكز العزل الصحي يف مركز األمل، ويف مركز مستشــفى الجمهورية، 
ومررنا بأوقات صعبة ودقيقة، لكن تعاون معنا الكثريون من املواطنني والِجهات والسلطات 

املعنية، ورفعنا شعار: إنقاذ حياة الناس رضورة حتمية وواجب إنساين«.
وحول سؤال عن مراكز العزل الصحي يف عدن، أجاب مدير مكتب الصحة والسكان بعدن، 
بالقول: »عندنا يف الوقت الحايل أربعة مراكز للعزل الصحي، األول موجود يف مستشــفى 
الجمهورية، يتّم تشــغيله ودعمه من ِقَبل منظمة الصليب األحمر الدولية، إضافة إىل مركز 
أطباء بال حدود، لكنهم غادروا، ومن منطلق املســؤولية كان ال ُبّد أن يســتمر مستشــفى 
الجمهوريــة يف تقديم الخدمات الطبية ملحافظة عدن، وهــذا أمر ال يتصوره أي ُمواطن أن 
يغلق مستشــفى الجمهورية، ومل ُيغلق مستشفى الجمهورية إال يف ُمناسبات بسيطة يف 
تاريخه منها يف شــهر مارس 2015م عند غزو امليليشيات الحوثية االنقالبية لعدن، وأيضًا 
خالل جائحة كورونا أُغلق املستشفى ،لكنه مل ُيغلق٪100 بل كانت هناك أقسام ظلَّت تعمل«.

وأكد يقول: »نحن حريصون جدًا عى إبقاء مستشــفى الجمهورية شامخًا، فهو ُيعتر 
لنا جميعًا قضية تاريخ، وقضية وطن.. ولألســف الشــديد ترّضرت كثريًا الدراسات لطبية 
التخصصية يف مســاق املاجستري، بل توّقفت، ونحن البلد الوحيد لنظام البورد العريب الذي 
توًقفــت فيه عملية التخّصصات يف العام املايض، ونحــن ال نريد أن يتكرر علينا هذا األمر 
ُمجــددًا هذا العام، ولذا نحــرص جديًا يف التعاون مع محافظ عــدن، والنائب األول لوكيل 

املحافظة، ومع إدارة مستشفى الجمهورية لتدارُك مثل هذه األمور وحلّها بأرسع وقت«.
وأفــاد الدكتور املرفدي أن »مركــز األمل يف الُريقة تّم افتتاحه كــرّدة فعل عاجلة من 
منظمة الصحة العاملية، ومن السلطات الصحية يف وزارة الصحة العامة والّسكان، ومكتب 
الصحة بعدن، ملواجهة جائحة كورونا. كام لعبت منظمــة أطباء بال حدود دورًا كبريًا بهذا 
الجانب وأكملت املشــوار معنا يف املوجة األوىل، ثم استمرت معنا يف املوجة الثانية أيضًا«. 
داعيًا يف ختام حديثه لـ«األمناء« كافة املنظامت والســلطات اليمنية إىل »رضورة استعادة 
فتح مركز العزل يف مستشفى الصداقة، املدعوم من منظمة أطباء بال حدود، ووزارة الصحة 
ل أكر تعداد ُسكاين يف  ــكان وإدارة املستشفى ألنه ذات موقٍع هام، وُيشــكِّ العامة والسُّ
محافظة عدن،  ويًضم ثالث مديريات: املنصورة، الشــيخ عثامن ودار سعد، كام أنه بالقرب 
منه 20 ُمخّياًم للنازحني، ولذا نعمل جاهدين لفتح هذا املركز ليســتعيد نشاطه لخدمة أبناء 

هذه املديريات الثالث، والله ويل التوفيق«.

عدن / األمناء / خاص :
أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي، 
رئيــس املجلس االنتقايل الجنــويب، القرار رقم 
“76” لعام 2021، بشــأن تشــكيل اللجنة العليا 

للشؤون القانونية للمجلس االنتقايل الجنويب.
وتضمن القرار املواد التالية:

مــادة )1(: ُتشــّكل اللجنة العليا للشــؤون 
القانونيــة للمجلس االنتقايل الجنويب من اآلتية 

أسامؤهم:
أ.د. سعد محمد سعد  رئيسًا

د. صالح عيل املرفدي نائبًا
د. عيل حمود العولقي عضوًا

القايض/ صالح راشد حسني عضوا
محسن عيل عبيد عضوًا

د. عبدالله أحمد باصهيب عضوًا
د. عبدالعزيز عيل هادي عضوًا

مادة )2(: ينظم عمل اللجنة الئحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس املجلس االنتقايل.
مادة )3(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينرش يف الجريدة الرســمية للمجلس 

االنتقايل الجنويب ووسائل اإلعالم التابعة له.

نحن البلد ال�حيد لنظام »الب�رد ال�شحي« 
الذي ت�قفت فيه التخ�ش�شات الطبية
مدير مكتب الصحة والسكان بعدن لـ«األمناء«:

تاجر الوهم وطالح شبوة الذي يخدم اإلرهاب..

تنمية بن عدي�.. انقطاع �شبه تام للكهرباء وارتفاع خيايل الأ�شعار ال�ق�د
األمناء / خاص :

بات محافظ محافظة شبوة اإلخواين 
محمد صالح بن عديو  دليال عى مشاريع 
وهمية مبليارات الدوالرات، ُيعلن عن بدء 
تنفيذها دون الدخول يف مناقصات، ويتم 
تصويرها والرتويج لها عر وسائل اإلعالم 
املوالية ملليشــيات الرشعيــة اإلخوانية، 
بهدف تكوين ثــروات مالية طائلة تصب 
الرشعية  قيــادات  وخزائن  جيــوب  يف 
األنشــطة  ومتويل  اإلرهابية،  اإلخوانية 

اإلجرامية لتنظيامت اإلرهاب املختلفة.
ميثل النفط يف محافظة شــبوة أهم عناوين الرثوة 
املنهوبــة من خالل عمليــات التهريب التي متارســها 
مليشــيات الرشعية اإلخوانية اإلرهابية، وتخفيها وراء 
ادعاءات عن تنفيذ مشــاريع خدميــة للمواطنني الذين 
يســمعون عنها، وال يلمســون آثارها، والسبب بسيط 

“ألنها وهمية”.
تجارب أهايل شبوة مع املدعو بن عديو غري “الصالح” 
ألداء أبسط مهام وظيفته، وغري “املحافظ” عى األمانة 
الكــرى املنوطة به أكــدت مبا ال يدع مجاال للشــك أنه 
يســتغل الرتويج ملشــاريع وهميــة يف تحقيق أهداف 

وأجندة جامعته.
منشــأة النشــيمة للخزن االســرتاتيجي للمشتقات 
النفطية، واملــرىس البحري العائــم يف مديرية رضوم 
الساحلية مبحافظة شبوة، البالغ تكلفته، حسب مصادر 
محلية، أكرث من 100 مليون ريال، أحد مشاريع املدعو بن 

عديو الوهمية.
ال تقترص مرشوعات املدعو بن عديو الوهمية عى تلك 

الفساد ونهب ثروات شبوة  القامئة عى 
النفطية، بل كثفت الســلطات اإلخوانية 
اإلرهابية أعامل تهريب نفط شــبوة إىل 
الخارج، ومن جهة أخرى اىل مليشــيات 

الحويث املدعومة من إيران.
يأيت ذلــك يف الوقت الــذي ارتفعت 
فيه أسعار املشتقات النفطية إىل أسعار 
خيالية إذ وصل سعر الدبة البرتول “20” 

لرت إىل خمسة عرش ألف ريال .
كل ذلك اإلجرام الذي ارتكبه املدعو بن 
املواطنني،  انعكس سلبا عى حياة  عديو 
ارتفاع أسعار  املحافظة تنئ من  وأصبحت 
النفط ونقصه، وغالء الســلع األساسية واالستهالكية، 
وانقطاع التيار الكهربايئ، الذي وصلت ساعات االنقطاع 
يف اليوم ألكرث من “15” ســاعة وانعدام الغاز املنزيل، 
األساســية والرضورية، مام  الخدمات  وانعدام  وتدهور 

فاقم األزمات واألعباء املعيشية بشكل كبري.
الشــبواين أصبح يعاين بشــدة من أسباب  املواطن 
الفســاد والنهب اإلخواين لــرثوات املحافظة، وتهريب 
النفط ملليشــيات الحويث باإلضافة إىل تدهور الخدمات 

الرضورية، وانعدامها، بسبب تلك املشاريع الوهمية.
ثروة شــبوة النفطية باتت محل االستهداف اإلخوإين 
الخبيث، الرتكاب جرائم بشــكل متواصل، يف حق أبناء 
شبوة، ترتقي لجرائم حرب، لرصف املواطنني عن املطالبة 
بحقوقهم املعيشــية والسياســية، وهو أمر بعيد املنال؛ 
فأهايل شــبوة األبطال يف مقدمة أبناء الجنوب متسكا 
بحقوقهم، خاصة حق تقرير املصري واســتعادة دولتهم 

املستقلة كاملة السيادة.


