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محليات

عقب ا�ستهدافه الإرهابي.. ملل�س ميار�س 
مهامه باإ�سدار قرار اإداري

قيادات انتقايل مديريات ردفان ت�ستنكر حملة ا�ستهداف 
القائد النوبي وتقر ت�سكيل وفد للقاء الرئي�س الزبيدي

م�ساٍع اإخوانية لإحباط اجلهود الأمنية 
بالعا�سمة عدن ودعم بوؤر الإرهاب

املحكمة الإدارية بعدن ت�سدر قرارا باإيقاف تعيني املو�ساي نائبا عاما

د. يا�سني: جرمية ا�ستهداف املحافظ ملل�س هي امتداد ملخطط تعددت اأدواته وهدفه واحد

ما وراء و�سول فريق اخلرباء ال�سيني اإىل مطار عدن؟

انتقايل حلج يرعى حفل تخرج دفعة جديدة من طالب كلية الرتبية �سرب

األمناء / خاص : 
د.  الجنــويب  الســيايس  قال 
ياسني ســعيد نعامن إن "جرمية 
استهدفت  التي  البشــعة  التفجري 
محافظ عدن األســتاذ حامد مللس 
ووزير الزراعــة وأودت بحياة عدد 
من الكوادر ورجال األمن واملدنيني 
وتدمري منازل املواطنني صباح يوم 
األحد يف مدينة عــدن هي امتداد 
ملخطط تعددت أدواته وهدفه واحد 

 ."
التغطية  هو  "املخطط  وأضاف: 
عــى جرائــم الحــرب الحوثية، 

وإيصال رســائل خاطئــة للعامل 
بخصــوص ما يبثــه الحويث من 
مغالطات عن حربــه مع اإلرهاب 
، ووجدت  املحــررة  املناطــق  يف 
يف عــدن باعتبارهــا العاصمــة 
املؤقتــة املكان الذي ميكن أن تصل 
فيــه رســائلها اىل كل العامل. أما 
األدوات التي تســتخدم  يف تنفيذ 
هذا املخطــط اإلجرامي فهي نفس 
الطريق  التي ســلكت هذا  األدوات 
الوحــدة يف عمليات مل  منذ فجر 
تغيري  مع  التاريخ  ذلك  منذ  تتوقف 
الفتوى  ومحتوى  السياســة  لون 

وشخصية املنفذ".

واشار إىل أنه "ومنذ أن اخرتقت 
اإلرهابية  املنظومــة  هــذه  إيران 
املايض،  القــرن  تســعينيات  يف 
بناء منطلقــات فكرية  وأعــادت 
لها توظيف  وسياسية معها تؤمن 
جزء كبري منهــا، فقد أصبح اليمن 
منها  يستفيد  تخادم  مرتعًا ألعامل 
.. إن  اليمن  الحويث يف حربه عى 
الشواهد كثرية عى هذه الحقيقة، 
وســنكتفي بهذا القدر اآلن، آملني 
طاملا  التــي  األصوات  نســمع  أن 
حرضت عى العنف أن تضع نفسها 
خارج هذا املجــرى امللتبس بكارثة 

التخادم".

عدن / األمناء / خاص :
وصــل إىل العاصمة عــدن، يوم 
األحد، الفريق الهنديس الصيني إلجراء 
عمليــة الصيانة والرتميــم لخزانات 
الخام واملشــتقات النفطيــة التابعة 
التــي توقف  لرشكة مصــايف عدن، 

العمل فيها خالل الفرتة املاضية.
فإن  مطلعــة  مصادر  وبحســب 
املرحلــة األوىل مــن عمــل الفريق 
للبرتول  ستشمل صيانة ستة خزانات 
والديزل والكريوســني، فيام تستكمل 
عمليات الصيانة لبقية الخزانات خالل 
املراحل األخرى، وفقا للخطوات املعدة 
لتطوير وتحديث منشأة مصايف عدن.
وبحســب املصــادر فــإن عودة 
بشكل  ستسهم  مصايف عدن  خزانات 
مبــارش إىل رفع القــدرة التخزينية 
املشــتقات النفطية والحد من انقطاع 
عدن  العاصمة  يف  النفطية  املشتقات 
االقتصاد  ودعم  املجاورة  واملحافظات 

الوطني.

حلج / األمناء / حسني البكري :
للمجلس  املحليــة  القيــادة  رعت 
لحج  مبحافظة  الجنــويب  االنتقايل 
إقامة حفل تخرج طالب  كلية الرتبية 
صرب - جامعة عدن  دفعة "بداية حلم" 
يف  االثنني  أمــس  صباح  أقيم  والذي 

القاعة الذهبية بصرب .
وتخلــل الحفل - الذي بــدأ بآيات 
من الذكر الحكيم ثم النشــيد الوطني 
الجنــويب - فقرات فنيــة ووصالت 
أبهجت  شــعبية  ورقصــات  غنائية 
الحضــور مــن أولياء األمــور الذين 

شاركوا أبنائهم وبناتهم فرحتهم. 
وقــدم الخريجون خــالل الحفل 
شهادة شــكر وتقدير لقيادة املجلس 
لحج  مبحافظة  الجنــويب  االنتقايل 
ورعاية  بدعم  الفاعــل  لدعمها  وذلك 

االحتفال.
كام جرى توزيع الشــهادات عى 
الطالب الخريجــني بحضور عدد من 
املدرســيني والدكاتــرة بكلية الرتبية 

صرب وعدد من الشخصيات والقيادات 
والطالب  الشباب  إدارة  مدير  يتقدمهم 
بالهيئــة التنفيذية النتقايل محافظة 

لحج األستاذ أدهم الغزايل.

عدن / األمناء / خاص :
عقب ســاعات من محاولة اغتياله، أصدر أحمد حامد مللس، محافظ 
العاصمة عدن، األحد، قراًرا بتكليف وكيل العاصمة عدنان الكاف باإلرشاف 

عى مؤسسة تحلية املياه والرصف الصحي.
ونص القرار عى إلزام الكاف بإعداد تقارير شهرية مفصلة عن نتائج 

أعامل املؤسسة ورفعها إىل املحافظ بصيغة دورية.
واستهدفت قوى اإلرهاب املدفوعة من قيادات يف الرشعية اإلخوانية، 
موكب محافظ العاصمة عدن، صباح األحد، بتفجري ســيارة مفخخة يف 

محاولة الغتياله، خلفت ستة شهداء وسبعة جرحى.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
دان لقاء مشــرتك ضم رؤســاء القيادات املحلية للمجلس االنتقايل 
الجنويب ونوابهــم يف مديريات ردفان األربع )الحبيلني / املالح / حاملني 
، حبيل جرب( الحملة االعالمية التي اســتهدفت قائد محور أبني قائد اللواء 

الخامس دعم وإسناد العميد مختار النويب  .
ووقف االجتامع الذي عقد صباح األحد مبقر القيادة املحلية بالحبيلني 
أمــام تداعيات األحداث األخرية التي شــهدتها مدينة كريرت يف العاصمة 
عدن، وما ترتب عى ذلــك من حملة اعالمية غري مربرة الحد رموز ردفان 

النضالية وهو القائد مختار النويب .
وجرى خالل اللقاء اســتعراض وقائع الحادثة وحيثياتها، وما ترتبت 
عليها من نتائج وشائعات، تم استغاللها من قبل اإلعالم املعادي، واألقالم 
املأجورة، الســتهداف واحد من القيادات العســكرية  الجنوبية املناضلة 

والفاعلة عى مستوى الوطن الجنويب .
وأقر االجتامع تشــكيل وفد ملقابلة الرئيس عيــدروس الزبيدي رئيس 
املجلــس االنتقايل الجنويب، مكون من قيــادات املجلس ومدراء العموم، 

ومدراء األمن، ومشائخ وشخصيات اجتامعية يف رباعيات ردفان .
ودعا االجتامع أبناء الجنوب إىل التامســك والتآزر املجتمعي الجنويب، 
ونبذ  الخالفات بجميع أشكالها، والوقوف صفا واحدا خلف فخامة الرئيس 
عيدروس الزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب القائد األعى للقوات 

املسلحة الجنوبية.

عدن / األمناء / خاص :
دعا مغردون جنوبيون، عرب هاشــتاج )اجتثاث اإلرهاب معركتنا(، إىل برت يد 
الرشعية اإلخوانية يف الجنوب، وحليفتها مليشــيا الحويث املدعومة من إيران، 

لتخليص الجنوبيني من محاوالت اإلرضار باألمن واالستقرار.
وأشاروا إىل دور مليشيات الرشعية اإلخوانية يف تسليم مديريات اسرتاتيجية 
يف شبوة إىل الحوثيني اإلرهابيني، وتحريك بؤر إرهابية عى صلة بتنظيم اإلخوان 
اإلرهــايب لزعزعة الوضع يف العاصمة عدن، وإحباط جهود املحافظ أحمد حامد 

مللس لتطبيع الحياة.
وطالبوا الرشكاء الدوليني واإلقليميني بجهود مكافحة اإلرهاب إىل االصطفاف 
مع الجنوب أمام خطر قوى اإلرهاب املتفاقم واجتثاثه من جذوره لتأمني املنطقة 

من خطر متدده.
وشــددوا عى أن محاولة اغتيال محافظ العاصمة عــدن، تهدف إىل إحباط 
تحركاته الحثيثة للقضاء عى بؤر إرهاب اإلخوان يف املدينة، مشــريين إىل دوره 

الحاسم عى رأس األجهزة األمنية يف وأد مخطط اإلرهاب يف كرتري.
وحذروا من أن املنطقة لن تنعم باالســتقرار أو تهنأ باألمن املستدام والشامل 
دون ردع مخططــات إرهاب الرشعية اإلخوانية والحوثيــني اإلرهابيني، وإزاحة 
الجرنال اإلرهايب املدعو عيل محســن األحمر من موقعه، وتطبيق اتفاق الرياض 

كاماًل.

عدن / األمناء / خاص :
أصدرت املحكمــة اإلدارية االبتدائية يف العاصمة 

عدن، أمــس االثنني، قراًرا بإيقــاف اإلخواين املدعو 
أحمد املوساي، املعني نائًبا عاًما، عن العمل.

وألزمــت املحكمة عــرب قرارها، البنــك املركزي 

املدعو  اعتــامد توقيع  األول، برفض  العام  واملحامي 
املوساي، أو أي قرارات صادرة عنه إىل حني البت يف 

قرار تعيينه.

جاء قرار املحكمة اإلدارية االبتدائية يف العاصمة 
اإلدارية  بالدعوى  املســتعجل  للطلب  استجابة  عدن، 

املطروحة عليها من نادي القضاة الجنويب.


