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محليات

بينما محال تجارية بعدن تغلق اأبوابها ب�سبب انهيار العملة..

حذرت من التواطوؤ الميداني بين الحوثيين والإخوان.. الرئي�س الُزبيدي يدعو اإىل التكاتف 
حلماية وادي ح�ضرموت من الإرهاب

جتار ومواطنون يتحدثون 
لـ)الأمناء( بحرقة واأمل

رئا�ضة النتقايل تدعو التحالف واللجنة الرباعية للتدخل العاجل لوقف انهيار العملة

ال�ضعيبي يناق�س مع القائد التتوي اأو�ضاع املقاومة اجلنوبية يف ال�ضبيحة

كهرباء عدن توا�ضل حملة ف�ضل التيار الع�ضوائي وحت�ضيل مديونية كبار امل�ضرتكني

األمناء/خاص:
طالبــت هيئــة رئاســة املجلس 
حكومــة  الجنــويب  االنتقــايل 
باالضطالع  املركزي،  والبنك  املناصفة، 
الوضع  تردي  لوقف  مبســؤولياتهام 
االقتصادي، وانهيــار العملة، وتوفري 

الخدمات للمواطنني.
اجتامعها  خــالل  الهيئة،  وأكدت 
الــذي عقدته أمس االثنني، برئاســة 
قاســم  عيدروس  القائــد  الرئيــس 
الُزبيدي، رئيس املجلس، أن ذلك يتطلب 
رسعة التئام الحكومة بكامل أعضائها 
يف العاصمة عــدن، وترك الغياب غري 

املربر لبعض الوزراء. 
كام دعت هيئة رئاسة املجلس، يف 
املجلس  وزراء  حرضه  الذي  اجتامعها 
يف حكومة املناصفــة، دول التحالف 
العــريب، واللجنة الرباعيــة الدولية، 
إىل دعم ومســاندة حكومة املناصفة 
للقيام مبسؤولياتها إلنعاش االقتصاد 
املرتدي ووقف انهيار العملة، وتحسني 
الخدمات، ورصف املرتبات، محذرة من 
الوضع  عىل  االنهيار  حالة  اســتمرار 
العــام، وما قد ينتج عنــه من مآالت 

يصعب التنبؤ بها.
وناقشــت هيئة رئاســة املجلس، 
األوضاع  مســتجدات  اجتامعها،  يف 
العامة عىل الساحتني املحلية والدولية 
الجنــويب، مؤكدة  املتعلقة بالشــأن 
بهذا الشــأن عىل رضورة اســتمرار 
التحديات  الطــوارئ ملواجهــة  حالة 

الداخلية املتمثلة يف األطامع الحوثية، 
ومســاعي الجامعات اإلرهابية للنيل 
من أمن واســتقرار الجنوب،  ومهيبة 
املســلحة  القوات  وحــدات  بكافــة 
الجنوبية واألمن وتشكيالت املقاومة، 
البقاء يف حالــة الجاهزية القصوى، 
واالستعداد الدائم ملواجهة تلك املخاطر 

عىل امتداد حدود الجنوب.
املواطنني  بتفاعل  الهيئة  وأشادت 
وتجاوبهــم وتعاونهم الالمحدود مع 
حالــة الطوارئ املعلنة ومســاندتهم 
املتواصلة لرجــال االمن يف مهامهم 

الوطنية.
هيئة  لفتــت  ذاته  الســياق  ويف 
رئاســة املجلس انتبــاه دول التحالف 
العريب إىل استمرار القيادات اإلخوانية 
يف الرشعيــة اليمنيــة يف تخادمها 
املفضوح مع مليشــيات الحويث، من 
املربر وتسليم  االنســحاب غري  خالل 
مواقعها دون مقاومــة مبا فيها من 
عدة وعتــاد، واســتمرار تعنتها يف 
املقاومة  ومســاعي  جهــود  عرقلة 
الجنوبية للتصدي ملليشــيات الحويث 

يف محافظتي أبني وشبوة.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
التنفيذية  الهيئــة  رئيــس  التقي 
للقيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل 
الجنــويب مبحافظة لحــج املحامي 
يف  االثنني  أمــس  الشــعيبي  رمزي 
مكتبه مبقر عمله بالقائد يف املقاومة 
الجنوبية  بالصبيحة الشيخ عيل أحمد 

علوان التتوي.
القائد  وناقــش الشــعيبي مــع 
التتوي عــددا من القضايــا املتعلقة 
بجبهــات القتال التي يــرشف عليها 
قائد املقاومة يف الصبيحة عىل ضوء 
امليدانية  األوضــاع  مســتجدات  آخر 
والتحشيدات ملليشــيات اإلخوان عىل 

حدود الصبيحة.
واستمع الشعيبي من القائد التتوي 
إىل تقريــر موجز  حول أهم املعوقات 

املقاومة  التــي تواجــه  والعراقيــل 
ببذل  واعدا  الصبيحــة،  يف  الجنوبية 

الجهود لحلحتها بالتنسيق مع القيادة 
العليا للمجلس االنتقايل الجنويب.

األمناء/ خاص:
معايل  مــن  توجيهات  بحســب 
وزير الكهربــاء والطاقة الدكتور أنور 
األستاذ  العاصمة  ومحافظ  كلشــات 
أحمد حامد مللــس ومبتابعة من قبل 
العامة لكهرباء  املؤسســة  مدير عام 
الوليدي، تواصل  عدن األستاذ ســامل 
املؤسسة العامة لكهرباء عدن حملتها 

الجاري  الشــهر  مطلع  أطلقتها  التي 
العشــوايئ وتحصيل  التيــار  بفصل 
مديونية كبار املشرتكني املتخلفني عن 

سداد الفواتري.
حيث نفــذت قيادة املنطقة االوىل 
باملؤسسة ، صباح األحد،  حملة فصل 
عن  املتخلفني  عــن  الكهربايئ  التيار 
الكهربايئ  التيار  سداد قيمة استهالك 
عشوائيا   ربطا  والرابطني  واملخالفني 

الكهربائية  يف مديرية  من الشــبكة 
خــور مكرس وبصــورة نهائية وذلك 

للتقليل من حجم فاقد التيار. 
وتهدف هــذه الحملة إىل تحصيل 
املتخلفني  املشــرتكني  كبار  مديونية 
عن ســداد فواتري االستهالك الشهري 
باإلضافــة إىل إنهاء ظاهــرة الربط 
العشــوايئ واملزدوج بعموم مديريات 

العاصمة عدن.

عدن / األمناء / خاص :
اســتقبل الرئيس عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 

وفًدا من قبيلة آل عيل الحاج يف وادي حرضموت ويافع.
وبحث الُزبيدي مع الوفد الذي ترأســه الشــيخ أمــني بن عيل الحاج 
مســتجدات الوضع يف وادي حرضموت، وتضحيات أبناء الوادي للتصدي 

للعنارص اإلرهابية وداعميها ومخططها لزعزعة األمن واالستقرار.
وعرب عــن حرصه عىل رعايــة وادي حرضموت، وعمــوم محافظة 
حرضموت، مشــريا إىل أهميتها الكربى باعتبارها العمق االســرتاتيجي 

للجنوب.
ودعا إىل التكاتــف يف حامية مناطق وادي حرضمــوت، والتصدي 

للتنظيامت اإلرهابية وإحباط مؤامرتها إلغراق الوادي يف أتون الفوىض.
يف نهاية اللقاء عرب الوفد القبيل عن تأييده املُطلق للمجلس االنتقايل 
الجنويب وقيادته، ومؤازرتهم ومباركتهم كل خطوات الرئيس الُزبيدي يف 

سبيل استعادة الدولة الجنوبية الحرة املستقلة كاملة السيادة.

األمناء/خاص:
أغلقت بعض املحال التجارية والبقاالت يف العاصمة عدن أبوابها منذ 
صباح األحد بسبب تدهور العملة املحلية مقابل العمالت األجنبية وانهيار 

االقتصاد الذي بات يهدد بوقوع كارثة إنسانية مرتقبة .
والتقت "األمناء" ببعض التجار الذين تحدثوا عن أسباب إغالق محالهم 
التجارية، مؤكدين أن ذلك بســبب االنهيار املتسارع للريال مقابل العمالت 

األجنبية.
كام أوضحوا أنهم يشــرتون املواد الغذائية واالستهالكية اليوم بسعر 
ويوم غد بســعر آخر، كل يوم يفوق السعر السابق، وأكدوا بأنه "من غري 
املعقول بأننا اليوم نبيع بســعر ويوم غد بسعر أعىل من السابق واملواطن 

ونحن لن نتحمل االرتفاع املتسارع للمواد الغذائية واالستهالكية".
وأوضحوا يف سياق أحاديثهم لـ"األمناء" أن معظم املواطنني يشرتون 
باآلجل وهذا أصبح غري ممكن بهذا الوقت ويف ظل االنهيار وعدم استقرار 

العملة .
كام التقــت "األمناء" عدًدا من املواطنني الذين قالوا إن شــبح الفقر 

والجوع أصبح يطرق أبوابهم جميعا دون استثناء.
وأكدوا أن مرتباتهم التي ال تتجــاوز 70 أو80 ألف ريال ميني أصبحت 
ال تكفي لرشاء احتياجاتهم األساســية لهم وألرسهم. وأضافوا بالقول : " 
ماذا تعمل مرتباتنا يف ظل ارتفاع الدقيق ملا يقارب 40 ألف والزيت يساوي 

راتب متقاعد؟!" .
وطالب التجار واملواطنون الحكومة والتحالف بالتدخل العاجل إليجاد 
حلول وإنقاذ الوضع االقتصادي قبل أن تحل الكارثة ويكون األوان قد فات.


