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محليات

األمناء / خاص :
برهن تنظيم اإلخوان اإلرهايب، عىل أنه ينفذ أجندة عدائية ضد الجنوب، 
تقوم عىل تضخيــم أي أحداث أمنية يف الجنــوب، مقابل تجاهل تام ألي 

جرمية ترتكبها املليشيات الحوثية اإلرهابية.
ونرش نشطاء عىل موقع تويرت، صورة تظهر إقدام سلطات مأرب عىل 
تجريف بســطات النازحني، يف جرمية وصفها حقوقيــون بأنها تعادي 

اإلنسانية.
الجرمية التي وقعت يف محافظة مأرب ال تثري اســتغرابا بفعل املايض 

الكبري الذي متلكه تلم السلطات يف تنفيذ اعتداءات ضد السكان.
لكن مــا كان الفًتا يتمثل يف حالة الصمت التي يتبعها اإلعالم اإلخواين 
الذي اعتاد أن يستهدف الجنوب عرب إطالق الكثري من الشائعات ضد الجنوب 

وكذا العمل عىل تضخيم أي أحداث يشهدها الجنوب.
وتضخيــم األوضاع يف الجنوب حيلة معتادة متارســها املليشــيات 
اإلخوانية كإحدى صور استهداف الجنوب يف إطار العمل عىل إشعال حرب 

نفسية من جانب، وكذا محاولة إيجاد ذريعة للتدخل يف شؤون الجنوب.
وتخصص املليشــيات اإلخوانيــة عددا كبريا مــن عنارصها ممن يتم 
توظيفهم كـ"لجان إلكرتونية" تقوم عىل إطالق كم كبري من الشــائعات 
ضد الجنــوب، والتصوير بأنه يشــهد فوىض أمنية، وكــذا ينظم حمالت 

استهداف ضد القيادة السياسية املتمثلة يف املجلس االنتقايل.
تجىّل ذلك بوضوح مؤخرا، يف العمليــات اإلرهابية التي هزت الجنوب 
مؤخرا، والتي بررتها لجان اإلخوان وحاولت توجيه االنتقادات ضد املجلس 

االنتقايل يف مخطط مشبوه إلثارة الشعب الجنويب عىل قيادته.
بيد أن وعي الشــعب الجنويب يظل حائط الصد األكرث قوة يف مواجهة 
هذه الحمــالت اإلخوانية املشــبوهة، وهو ما يتجىل يف زيــادة التالحم 
وراء املجلس االنتقايل يف مواجهة االفــرتاءات التي تروجها أبواق الكذب 

اإلخوانية.

األمناء / خاص :
أوضحــت اإلدارة العامة لرشكــة النفط بعدن، بانها قــد اتخذت كافة 
اإلجراءات الالزمة بهدف الحفاظ عىل أســعار مــادة البنزين يف املحطات 

والسوق املحلية ومبا يكفل عدم ارتفاع أسعار املادة .
وقالت االدارة العامة لرشكة النفط ومقرها الرسمي يف العاصمة عدن 
، يف بيان توضيحي هام صادر عنها ، أنها قامت بسحب كميات كبرية من 
االحتياطيات من مصايف صافــر مبحافظة مأرب لتوفري مادة البنزين يف 
العاصمة عدن وبعض املحافظات املجاورة لها وذلك بأسعار أقل من السعر 
التجاري مع تحمل الرشكة فارق السعر لوصول املادة للمواطنني بأقل سعر 

ممكن .
وأشارت يف ســياق بيانها أن ســعر مادة الديزل ما يزال مرتفعًا نظرًا 
الســترياده وبكميات كبرية من الخارج مام يضطــر الرشكة لرشاء املادة 
بأسعار البورصة ووفقًا لألسعار العاملية ، ويف ظل انخفاض قيمة واسعار 
رصف العملة املحلية مقابل العمالت األجنبية ، وكذلك لصعوبة تكرير مادة 

الديزل يف مصايف مأرب.

األمناء / خاص :
 طالب الناشط الجنويب املعروف عمر الشهمي الشعيبي املغرتب بوالية 
كاليفورنيا االمريكية بتأســيس صناديق الطالب الجامعي يف جميع قرى 

الشعيب مبحافظة الضالع بهدف الوقوف مع املحتاجني .
وقال عمر الشهمي الشعيبي  عضو الهيئة اإلدارية لجالية ابناء الجنوب  
بوالية كاليفورنيا األمريكية وأحد مؤســي الجاليــة الجنوبية هناك يف 
ترصيح قصري لـ"األمناء" : وصلنا حتى اللحظة إىل تأســيس  حوايل ١٨ 
صندوق طالب جامعي  وبناء سكن للطالب الجامعي يف عدن  مثل العوابل 
بخال والرحبة راغب و نطمح لتأسيس صناديق الزكاة بكل القرى مبديرية 

الشعيب حتى نتمكن  من الوقوف مع املحتاجني .
الجديــر بالذكر أن هذه املبادرة تعد األوىل مــن نوعها والتي تهدف إىل 

التخفيف من معاناة أبناء املجتمع يف قرى الشعيب .

ردفان / األمناء / خاص :
ناشــد املواطن صالح قاسم البكري، 
الذي  عبدالرحمــن صالح  الشــهيد  والد 
الجنوب  إعصــار  معركة  يف  استشــهد 
يف شــبوة، قيادة ألوية العاملقة برصف 
مستحقات ولده أسوة بشهداء العاملقة .

وقــال صالح قاســم البكــري، والد 
الشــهيد عبدالرحمن، الــذي تحدث بأمل 
ناتج عن حرمان ولده من مستحقاته بعد 
ألرس  واكراميات  مستحقات  رصف  تم  أن 
الشهداء الذين استشهدوا يف هذه املعركة 
ومنها "مليون ميني إضافة إىل خمســة 
ألف ســعودي"، لكل شهيد باستثناء ابنه 

ونتيجة لذلك فقــد حرمت أرسته من هذه 
املستحقات.

وأضاف والد الشــهيد بالقــول: "إننا 
هذه  رصف  بهــدف  األبواب  كل  طرقنــا 

املســتحقات، ولكن ال حياة ملــن تنادي، 
بالقائد"  ممثلة  العاملقــة  قيادة  مطالبا 
الشــهداء يف  أبو زرعة املحرمي" ومدير 
العاملقة" عبدالرحمن الجحويش" برصف 
الذي دافع عن  مستحقات ولده الشــهيد 
األرض إىل جانــب كل املقاتلــني حتــى 

استشهد يف معركة إعصار الجنوب.
عبدالرحمن  الشــهيد  أن  اىل  يشــار 
اللواء  منتسبي"  من  البكري  قاسم  صالح 
لقائد  20 مشاة "وانتدب مرافقا شخصيا 
اللواء الثالث عاملقة" الشــهيد ابو حرب 
الردفاين" واستشــهد يف املعركة نفسها 

التي استشهد بها القائد ابو حرب.

حلج /األمناء /  اإلدارة االعالمية  :
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
مبحافظة  الجنويب  االنتقــايل  للمجلس 
الدوري  اجتامعهــا  االثنني  أمــس  لحج 
األخ محمد  برئاسة  يونيو  الثاين لشــهر 

أحمد العامد نائب رئيس الهيئة. 
يف مســتهل االجتامع القــى العامد 
كلمة نقــل خاللها تحايا رئيــس الهيئة 
التنفيذية املحامي رمزي الشعيبي متطرقا 
املحافظة  تشهده  الذي  االمني  الواقع  إىل 
بشــكل عام ومديرية طورالباحة بشكل 
خــاص وتحديــدا الحملــة االمنية التي 
الحزام األمني للقضاء عىل  تنفذها قوات 
أعامل التقطع التي يتعرض لها املسافرون 

.
له  يتعرض  العــامد اىل مــا  وتطرق 
مستوى  عىل  مرتدية  اوضاع  من  املواطن 
الخدمــات ويف مقدمتهــا انقطاعــات 
الكهربــاء يف فصــل الصيــف وارتفاع 
االسعار مع اقرتاب عيد االضحى وانقطاع 
املرتبات وتدهور قيمة العملة املحلية أمام 
العمالت االجنبية نتيجة استمرار مسلسل 
التضييق عــىل الجنوبيني من قبل جهات 

معادية لشعب الجنوب وقضيته.
مبينا ان الحرب مازالت مســتمرة ومل 
املواطن يف  التضييق عــىل  تقترص عىل 
حياته املعيشية بل تعداها اىل االمعان يف 
اســتهداف القيادات الجنوبية والتي كان 

السيد  اللواء صالح  اغتيال  اخرها محاولة 
مدير امن املحافظة. 

خالل  التنفيذية  الهيئة  واســتعرضت 
اجتامعها تقارير أنشــطة القيادة املحلية 
مبديرية  الجنــويب  االنتقايل  للمجلــس 
قوام  وإنجاز  استكامل  ومدى  طورالباحة 

الهيئات واملراكز يف املديرية. 
وتطرق التقريــر إىل االوضاع العامة 
يف املديريــة خاصة يف ظل تنفيذ الحملة 
التقطعات  انهــاء  اىل  الهادفــة  االمنية 
والقانون  النظام  الخارجني عن  ومالحقة 
اىل جانب تعزيــز االمن ومتابعة االرهاب 
القــادم من املحافظــات اليمنيــة التي 

واالمنية  العســكرية  القيادات  تستهدف 
الجنوبية. 

واداء  نشــاط  االجتامع  تنــاول  كام 
االنســان  وحقوق  القانونية  اإلدارتــني 
للفــرتة من يناير حتــى يونيو  باإلضافة 
إىل استعرض تقارير اإلنجاز إلداريت املرأة 

والطفل ، والشباب والطالب . 
من  بجملة  االجتــامع  خــرج  وقــد 
متابعة  إىل  الهادفة  والتوصيات  القرارات 
األوضــاع االدارية والعامــة يف مديرية 
طورالباحة وتطوير انشطة ادارات القيادة 
املحلية للمجلس بشــكل نوعي ومالمس 

الحتياجات املرحلة الراهنة.

األمناء / خاص :
ُتشــارف املؤسســة العامــة للطرق 
بتمويــل صندوق  والجســور فرع لحج 
صيانة الطرق والجســور املركز الرئيي-
العاصمــة عدن عىل اســتكامل  األعامل 
التكميلية  بجولة الشــهيد نبيل القعيطي 

الكراع سابقا مبديرية دار سعد.
طالء  بأعــامل  املؤسســة  وتقــوم 
املشاة  ومرور  االريض  والطالء  الربدورات 
وتركيب اللوحات اإلرشادية بعد استكامل 
الســفلتة يف نهايــة رمضــان املايض 

األسبوع  اإلنشــائية  األعامل  واستكامل 
املنــرصم وأعامل ترميــم وتلبيس وطالء 
مجسم الدبابة وكذلك تركيب شبكة مخفية 

للري بالتقطري ألحواض الزهور 
وقــال املهندس رياض حســن مدير 
فرع املؤسسة العامة باملحافظة أن الفرق 
الفنية شــارفت عىل االنتهاء من  جميع 
نبيل  الشــهيد  جولة  مبــرشوع  االعامل 

القعيطي الكراع سابقا.
وأشار حســن تم االنتهاء من تركيب 
الســالمة  اإلرشــادية  ألعامل  اللوحات 
االريض يف  الطــالء  وأعامل  املروريــة  

الجولة ومداخلها .
العامة  املؤسســة  فرع  مدير  واضاف 
للطرق والجسور بلحج أن الجهود املبذولة 
تكللــت يف إنجاز املهمة خالل فرتة زمنية 
وجيــزة بســبب الدعم الكبــري من قبل 

صندوق صيانة الطرق والجسور.
االشغال  وزارة  قيادة  رياض  وشــكر 
العامة والطرق والسلطة املحلية باملحافظة 
الكبرية خالل  التســهيالت  واملديرية عىل 
العمــل يف مرشوع جولة الشــهيد نبيل 

القعيطي الكراع سابقا.

الإخوان بني التجاهل يف ال�شمال 
والت�شخيم يف اجلنوب.. ما الق�شة؟

�شركة النفط بعدن تو�شح حول اإجراءاتها 
ل�شمان ا�شتقرار اأ�شعار الوقود للمواطنني

النا�شط عمر ال�شهمي يطالب بتاأ�شي�س 
�شناديق الطالب اجلامعي بقرى ال�شعيب 

ملف طور الباحة يت�شدر اأجندة اجتماع تنفيذية انتقايل حلج

توا�شل الأعمال الإن�شائية بجولة ال�شهيد نبيل القعيطي يف عدن

استشهد ضمن مرافقي قائد اللواء الثالث عمالقة "الشهيد أبو حرب الردفاني"..
والد ال�شهيد عبدالرحمن البكري والد ال�شهيد عبدالرحمن البكري 

يطالب قيادة األوية العمالقة يطالب قيادة األوية العمالقة 
ب�شرف م�شتحقات ولده ب�شرف م�شتحقات ولده 


