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محليات

الدكتور اجلريري يف رده على اعتذار صحيفة "األمناء": 
اأقبل اعتذاركم بكل رحابة �صدر وحمبة واحرتام

احتاد مالك حمطات الوقود اخلا�صة يعلن 
تعليق العمل حتى اإ�صعار اآخر

ارتفاع يف اأ�صعار املواد الغذائية 
ي�صاعف من معاناة مواطني حلج

�صائقو حافالت النقل ي�صاعفون 
اأجرة املوا�صالت باحلبيلني

رئا�صة االنتقايل: لن ن�صمت على تركيع �صعبنا و�صنت�صدى لكل حماوالت الغزو

تعز تنتف�ض بوجه االإخوان وقيادة املحور ت�صرف على قمع املتظاهرين ال�صلميني

ترتيبات ملرحلة جديدة يف ن�صاط موؤ�ص�صة مياه عدن واإعداد حمطة حتلية

عدن / األمناء / خاص:
املجلس  رئاســة  هيئــة  نــددت 
االنتقايل الجنويب، يف اجتامعها أمس 
االثنني، مبراكمــة الرشعية اإلخوانية 
األوضاع الكارثية يف الجنوب، ومنعها 
الحكومــة من العــودة إىل العاصمة 

عدن عىل مدار ستة أشهر.
الرئيس  برئاســة  الهيئة،  ونوهت 
املجلس  رئيــس  الُزبيدي  عيــدروس 
قيمة  بانهيــار  الجنويب،  االنتقــايل 
العملة املحلية، جراء سياســات البنك 
املركــزي العبثية، محملــة الحكومة 
والبنك، والوزراء املُقيمني يف الخارج، 
املسؤولية عن تدهور الوضع املعييش.

مؤكدًة أن كل ذلك يأيت يف ســياق 
والسياســات  األركان،  كاملة  الحرب 
املتعمدة الهادفة لرتكيع شعب الجنوب 
محافظات  يف  الفوىض  وإثارة  األيب، 

الجنوب املحررة.
األوضاع  تدهــور  أن  من  وحذرت 
الخدماتية، ال يخدم إال مليشيا الحويث 
املدعومة مــن إيران، متهمة الحكومة 
بالتنصــل من واجباتهــا والتزاماتها 
ومسؤوليتها الواردة بالقرار تشكيلها.

املجلس  وقــوف  الهيئة  وأكــدت 
االنتقايل الجنــويب بكافة هيئاته مع 
مواجهة  يف  وخياراته  الجنوب  شعب 
هذا النهــج املُدمر، وأن املجلس، ومعه 
الجنوب، ســيبذلون كل  كافة رشفاء 

شعًبا،  الجنوب  لخدمة  بوســعهم  ما 
وأرًضا، وقضيًة.

عدًدا من  الرئاســة  واتخذت هيئة 
إطالع  شــأنها  من  التي  اإلجــراءات 
األشــقاء واألصدقاء عىل ما آلت إليه 
األوضاع بفعل تلك االنهيارات، مؤكدة 
أن املجلس االنتقايل الجنويب لن يكون 
إال عند ثقة شــعب الجنوب، ومنترًصا 
إلرادتــه وحقه يف العيــش بكرامة، 

وعزة.
ويف الشأن العسكري، جددت هيئة 
رئاســة املجلس تحذيرهــا من الغزو 
داعية  الجنوب،  الذي يستهدف  الجديد 
ورص  العامة،  التعبئــة  مواصلة  إىل 
الصفــوف، ورفع درجــة الجاهزية، 
التي  املصريية  للحــرب  واالســتعداد 

تواجــه الجنوب، كام جــددت العهد 
االنتقايل  املجلس  بأن  الجنوب  لشعب 
الجنويب والقوات املســلحة الجنوبية 
ومعهــام كل رشفاء شــعب الجنوب 
الصامد ســيتصدون لــكل محاوالت 
الغــزو بــكل ما أوتــوا مــن قوة، 
وامكانيات، وأن كل محاوالت اخضاع 
لن  االنتقايل  ومجلسه  الجنوب  شعب 
ُتفلح، وستفشل كام فشلت سابقاتها.

كام ناقشــت هيئة رئاسة املجلس 
االنتقايل الجنويب، عدًدا من اإلحاطات 
املتصلــة بالتطورات العســكرية يف 
محافظتي أبني وشبوة، باإلضافة إىل 
العامة  اإلدارة  رئيــس  قدمها  إحاطة 
املُستجدات  حول  الخارجية  للشــئون 

عىل الساحتني اإلقليمية والدولية

تعز / األمناء / خاص:
شــهدت مدينة تعــز، اإلثنني، موجة 
تظاهرات شــعبية غاضبــة، منددة بغالء 
األســعار وخمول جبهات تعــز، وابتزاز 
باإلتاوات  دعمها  مزاعــم  تحت  املواطنني 
اإلخوان ضد  والجبايات، وجرائم عصابات 

املؤسسات واألفراد. 
وقطع املتظاهــرون الغاضبون معظم 
شوارع املدينة، وأحرقوا إطارات السيارات، 
يف تصعيد ينــذر باشــتعال رشارة ثورة 

الجياع بشكل واسع هذه املرة.
تطالب  شــعارات  املحتجــون  ورفع 
املسلمني،  اإلخوان  لجامعات  نهايئ  بطرد 
محملــني الرشعيــة مســؤولية تدهور 

األوضاع املعيشية.
أن قوات محور  وأكدت مصادر محلية 
تعــز التابعــة لإلصالح، قامــت بإطالق 
النار عــىل املتظاهرين، يف محاولة لقمع 

االحتجاجات.
وأوضحــت أن عملية إطــالق النريان 
أسفرت عن مقتل شخص وجرح عدد من 

املواطنني املحتجني.

التابع لحزب  وظهر قائد محور تعــز 
اإلصالح خالد فاضل، وهــو يقود القوات 
العسكرية التي قمعت املتظاهرين املنديني 

بتدهور األوضاع املعيشية يف مدينة تعز.
والتقط ناشــطون صورة للعميد خالد 
فاضل وهــو يرشف عىل قواته التي قامت 
الرصاص  مســتخدمة  املتظاهرين  بقمع 

الحي.

وندد ناشــطون بعمليــة القمع التي 
قامت بها قوات املحــور ضد املتظاهرين 
إنه  التي شنتها، وقالوا  وحملة االعتقاالت 
كان األوىل بفاضــل وقواته أن تتوجه إىل 
الجبهات بدال من اســتعراض قوتهم عىل 
مدنيني عزل أخرجهــم الجوع والعوز إىل 
الشارع للمطالبة بإيقاف التدهور املعييش 

الخطري وإصالح األوضاع.

عدن / األمناء / خاص:
التقى م. عدنان الكاف وكيل محافظة عدن لشــؤون التنمية، 
املرشف العام عىل مؤسســة املياه والرصف الصحي، صباح أمس 
مبكتبــه م. محمد باخبــريه مدير عام املؤسســة املحلية للمياه 

والرصف الصحي.
ويف االجتامع تنــاول الكاف أهمية هذا اللقــاء والذي يأيت 
ترجمة لالجتامع السابق الذي أكد أهمية البدء مبرحلة جديدة من 
العمل والخطط واملتابعة وآن تكون الحلول حسب خطط مدروسة، 
مشــريا إىل أهمية االتجاه والتهيئة ملحطة تحلية مياه البحر ودعا 

إىل إعداد الدراسات ورفع التصورات.
وتنــاول الــكاف أهمية العمل وفــق قواعد العمــل اإلداري 

واالهتامم بالتقارير الفنيــة واإلدارية واملالية وإعطاء الوقت من 
الدارسة واملتابعة واإلنجاز، ليأيت ذلك للنهوض باملؤسسة املحلية 

للمياه والرصف الصحي التي تعرضت للتدمري خالل 3 عقود.
واستعرض م. محمد باخبريه مدير عام مؤسسة املياه والرصف 
الصحي، التقرير العام لنشــاط املؤسســة خالل العام املايض، 
وتقارير إداريــة ومالية وفنية لتقييم النشــاط العام وتصحيح 

األوضاع مبا يلبي متطلبات وسياسات املرحلة.
إىل ذلــك طالب م. محمد عبيد مستشــار املحافظ بأن تتمتع 
التقارير باملهنية واملعلومات، بحيث يتواكب طموحنا مع مستقبل 
وحركة املدينة، وقال إن عدد ســكان عدن اليــوم يفوق 3 مليون 
نســمة، وعلينا أن نعمل مبرشوعات طوارئ، وأيضا باملرشوعات 

االسرتاتيجية، ونفكر جيدا بذلك.

األمناء / خاص :
مثن مدير عام رشكــة النفط عدن الدكتور صالح الجريري الدور الرائد 
الذي تقوم به صحيفة "األمناء" الغراء وذلك يف نرشها األخبار مبصداقية 
وأمانــة وتقــٍص للحقائق مــن مصادرها 
الرسمية، وهو ما عهدناه منها طول مسرية 

عملها يف ميدان الصحافة واإلعالم.
وردًا عىل االعتذار الذي تقدمت به صحيفة 
الغراء  األمناء رسميًا ونرشته يف صحيفتها 
قال الدكتور الجريري: "إين ســعيد جدًا بتلك 
األخالق الراقية والقيــم النبيلة التي تتحلون 
بها يف تدارك الخطأ الذي نقع فيه جميعًا وال 
يسعني إال أن أقبل اعتذاركم بكل رحابة صدر 

ومحبة واحرتام".
وأضاف الدكتور الجريري: "إن شــجاعة 
االعتذار ال يتقنها إال الكبار وال يحافظ عليها 
إال األخيار وال يغذيها وينميها إال األبرار، و ال 
يعني اعتذاركم أنكم عىل خطأ وحسب ، بل يعني أنكم تقدرون العالقة مع 

اآلخر ومتنحونها أهمية كربى" .
واختتم الجريري رده بالتوفيق والنجاح ألرسة تحرير صحيفة األمناء 
وحث كل وســائل اإلعالم بالتأيس بالصحيفــة يف رسعة تاليف الخطأ 
واالعتذار عنه ؛ ومحاسبة املتسبب يف ذلك واتخاذ اإلجراءات الكفيلة مبنع 

تكراره حفاظًا عىل مصداقيتها وسمعتها أمام كل قرائها. 
وناشد كافة الصحف واملواقع إىل تحري الدقة يف نرش األخبار ونقلها 
من مصادرها املوثوقة واملعتمدة لدينا يف قسم اإلعالم والرتويج النفطي؛ 
وأبوابنا مفتوحة للجميع ويف خدمة كل مواطن، والله نســأل أن يوفقنا 
ويعيننا لتقديم ما نستطيع تقدميه وبكل اإلمكانيات املتاحة يف ظل هذه 

الظروف العصيبة التي متر بها البالد والحبيبة عدن.

عدن / األمناء / خاص :
أعلن اتحــاد محطات الوقود الخاصة يف عدن ولحــج وأبني والضالع تعليق 

العمل ابتداء من اليوم الثالثاء املوافق 28سبتمرب2021م حتى إشعار آخر.
وقــال اتحاد مالك محطات الوقود يف بيان له أن ارتفاع ســعر رصف العملة 
املحلية أدى إىل ارتفاع كبري يف املشــتقات النفطية الذي ألقى بظالله إىل اإلعالن 
عن تعليق العمل حتى يتم وضع حلول تحد من ارتفاع املشــتقات يف األســواق 

املحلية.

حلج/األمناء/ محمد السالمي :
تشهد أسواق محافظة لحج ارتفاعا مســتمرا يف أسعار املواد الغذائية شمل 
معظم السلع األساسية والرضورية التي يعتمد عليها املواطن ضمن قامئة الطلبات 

الرئيسة ملعيشته.
ويأيت هذا االرتفاع املتواصل ألســعار املواد الغذائية يف ظل االنهيار املستمر 
للعملة املحلية وارتفاع رصف العملة األجنبية، األمر الذي أدى إىل مضاعفة معاناة 
املواطنني خاصة وأن الغالبية العظمى من األهايل هم من محدودي الدخل وقدرتهم 

الرشائية ضعيفة جدا.
ومع استمرار هذا الوضع الكاريث لجأت العديد من األرس إىل تقليص احتياجها 

من طلباتهم مراعاة لظروفهم املعيشية ووفق إمكانياتهم املحدودة.

ردفان/ األمناء:
ضاعف ســائقو حافالت األجرة يف مدينة الحبيلني بردفان تعريفة مواصالت 

النقل الداخيل، بنسبة 100%، خالل يومني، حيث وصلت إىل 200 ريال.
وبرر الســائقون رفع األسعار، بارتفاع ســعر دبة البنزين إىل 16 ألف ريال، 

والديزل لـ 17 ألف ريال.
يف ســياق متصل، حذر مكتب النقل يف املديرية أصحاب حافالت األجرة من 
زيادة ســعر املواصالت، مطالبا باإلبقاء عليها عنــد 100 ريال لحني صدور قرار 

بتسعرية جديدة.


