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محليات

»�شكرا جوا�س«.. �شعارات مناوئة للحوثيني 
يف تهامة تنديًدا بجرمية الإعدام اجلماعي

رئي�س انتقايل حلج ي�شدر قراًرا بتكليف مدير 
للإدارة التنظيمية بالهيئة التنفيذية

قبيلة البكري بردفان تعلن 
تاأييدها خلطاب الرئي�س الزبيدي

الرئي�س الُزبيدي: حري�شون على ا�شتقرار ح�شرموت وطرد قوى الإرهاب

الب�شط على احلو�س املائي  يهدد  م�شتقبل  عدن

عدن.. ناجية من مذبحة مروعة تنا�شد اأهل اخلري م�شاعدتها للعلج

قائد قوات الطوق الأمني يوؤكد اجلاهزية الأمنية العالية يف املنافذ الربية للعا�شمة عدن

عدن / األمناء / خاص :
الُزبيدي، رئيس  الرئيس عيدروس  عرب 
حرصه  عن  الجنــويب،  االنتقايل  املجلس 
عىل ترسيخ األمن واالستقرار يف ساحل 
حرضموت، وتخليص وادي حرضموت من 
الداعمة لإلرهاب، يف إشــارة إىل  القوى 

مليشيا الرشعية اإلخوانية.
الشيخني  ومثن، خالل استقباله أمس 
عبد الخالق بــن حطبني، وصالح عيل بن 
ثابت النهــدي، بحضور املتحدث باســم 
املجلس عيل الكثــري - املواقف الوطنية 
ألبنــاء حرضموت، مبختلــف رشائحهم 

االجتامعية.
وشــدد الرئيس الُزبيدي عىل رضورة 
الوادي  أبناء حرضمــوت يف  مســاهمة 
األمنية،  شــؤونهم  بــإدارة  والســاحل 

والعسكرية، واإلدارية.
كام اطلع من الشــيخني عبد الخالق 
بن حطبني، وصالح عيل بن ثابت النهدي، 

حرضموت،  يف  األوضــاع  تطورات  عىل 
الرئيس  باهتامم  حرضموت  أبناء  واعتزاز 

عيدروس الُزبيدي واستقرارها.

عدن / األمناء / خاص :
لـ"األمناء"  خاصة  مصادر  كشــفت 
عن أعامل بســط واعتداءات تتعرض لها 
املســاحات الخاصة بالحوض املايئ الذي 
يغذي سكان العاصمة عدن من متنفذين .

مناشدة  ناشــطون ومثقفون  ووجه 
مللس  حامد  أحمــد  األســتاذ  إىل  عاجلة 
محافظ العاصمة عــدن بالتحرك العاجل 
وتشــكيل حزام أمني لوقف أعامل البناء 
والبسط يف حقل برئ أحمد مدينة الشعب، 
وتشــكيل إرادة جامهريــة للمســاندة 
يف منع ولجــم هذه األعــامل العدوانية 
واإلجرامية التي تهدد مســتقبل العاصمة 

عدن.

عدن / األمناء / خاص :
ناشدت ناجية من مذبحة مروعة أهل 
الخر مساعدتها للعالج من إصابتها بطلق 
ناري، عندما أقدم ســفاح عىل قتل ٥ من 

أفراد أرستها شاميل محافظة لحج.
وخضعت املصابة للعالج يف أطباء بال 
حدود بعدن، قبل أن يتم نقلها إىل مشفى 
خاص لزرع عظــام لها بكلفة تقرتب من 

مليون ونصف ريال بحسب التقرير املرفق، 
يف ظل ظروف صعبة جدا تعانيها.

وتنــرش األمناء رقــم األرسة لفاعيل 
الخر للتواصل معها: 773206440

عدن / األمناء / خاص :
أكد قائد قوات الطــوق األمني العميد 
ناجي اليهــري، الجاهزية األمنية الدامئة 
والعالية، يف املنافذ الربية للعاصمة عدن، 
للتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه 

تقويض أمن واستقرار العاصمة عدن. 
وأوضح اليهري، االســتجابة الفعلية، 
وااللتــزام التــام بحالة الطــوارئ عماًل 

القائد عيدروس قاسم  الرئيس  بتوجيهات 
الزبيدي، مشــًرا إىل تشــديد اإلجراءات 
مبحيط  الرئيســية  النقاط  يف  الالزمــة 
العاصمــة عــدن يف مختلــف األحوال 

والظروف.
وأشــار اليهري أن الجهــود تأيت من 
منطلق تأدية األمانة امللقاة عىل عاتقهم، 
والتزاًمــا بالواجب الوطنــي املنوط تجاه 

العاصمة عدن وأبنائها والجنوب ككل.
الطوق األمني  أن قوات  بالذكر  الجدير 
تنتــرش يف النقــاط الرئيســة مبداخل 
ومخارج العاصمة عدن، وتشــكل سياجا 
متينا ملنع تســلالت العنــارص اإلرهابية 
والتخريبيــة وتحبــط أعــامل التهريب 
الذخائر  وشحنات  واملمنوعات  للمخدرات 

واألسلحة.

 األمناء / خاص :
زادت حالة الســخط الشــعبي بني اليمنيني عامًة، وأبنــاء تهامة عىل وجه 
الخصوص، عقب جرمية اإلعدام الجامعي ملليشــيا الحويث اإلرهابية بحق 9 من 

أبناء تهامة، بينهم طفل قارص يف الثامن عرش من شهر سبتمرب 2021.
وتفاجأت مليشيا الحويث يف مناطق ســيطرتها مبحافظة الحديدة بظهور 
شعارات مناوئة لها كتبت عىل الجدران، وأخرى أعادت تذكرها بهالك مؤسسها 

حسني الحويث لتذكرها بالعربة واملصر.
وأشــادت بعض الشعارات باللواء ثابت جواس، الذي  يعد رمزا  لقتله مؤسس 

املليشيا الحوثية حسني بدر الدين الحويث .
وإىل جانب التعاطف مع الضحايا األبرياء، سادت األوساط اليمنية حالة من 
الغضب واالحتقان ضد املليشيا الحوثية اإلرهابية، عىل خلفية الجرمية الشنيعة 

التي أقدمت عىل ارتكابها أمام أنظار الناس.
وكانت منظامت حقوقية وقوى سياســية ومجتمعيــة أدانت الجرمية التي 
حدثت يوم أمس السبت، بعد سنوات من االعتقال القرسي والتعذيب الذي تعرض 

له الضحايا طيلة فرتة اعتقالهم يف سجون املليشيا.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
أصدر رئيس الهيئــة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب 
مبحافظة لحج املحامي/ رمزي الشعيبي يوم األحد القرار رقم )20( للعام 2021م 
قضت مادته األوىل بتكليف األخ غسان سيف منرص عليب مديًرا لإلدارة التنظيمية 

بالهيئة التنفيذية بانتقايل املحافظة.
ونصت املادة الثانية من القرار بإلغاء أي تكليف سابق بهذا الشأن فيام نصت 
املــادة الثالثة بالعمل به من تاريخ صدوره ونرشه يف املوقع الرســمي للمجلس 

االنتقايل ووسائل اإلعالم التابعة للمجلس.

ردفان / األمناء / حسني البكري :
أعلن مشائخ وشخصيات سياسية واجتامعية ومواطنو قبيلة البكري مبديرية 
ردفان محافظة لحــج تأييدهم التام ملا جاء يف كلمــة الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية.

وأكــدت قبيلة البكري بردفــان وقوفها الكامل إىل جانب القوات املســلحة 
واملقاومة الجنوبية يف الدفاع عن حياض الوطن ضد املليشيات الغازية والتصدي 
لكل من تسول له نفسه العبث واملساس بأمن الجنوب، مشددة عىل رضورة وحدة 
الصف الجنويب ملواجهة كافة التحديات لتحقيق أمن واســتقرار املواطن وتوفر 

الخدمات العامة والرضورية لحياته.
كام دعت قبيلة البكري كل أبنــاء الجنوب إىل رضورة االلتفاف حول القضية 
الجنوبية والتمســك بحاملها الســيايس )املجلس االنتقــايل الجنويب(، وعدم 
االنجرار خلف الشــائعات التي تدار يف وسائل التواصل االجتامعي والهادفة إىل 

زعزعة األمن واالستقرار وزرع الفتنة بني أوساط الجنوبيني.


