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األمناء / خاص:

 أفادت مصادر خاصــة أن قوات اللواء ثاين حزم متكنت من إلقاء القبض 
عىل خلية حوثية كانــت وراء زرع األلغام والتفجــرات وتخابر يف منطقة 

الرشيجة كرش محافظة لحج.
ويف التفاصيــل رصح قائد الحملة، صالح ســامل العطيل، بأن قوات من 
اللواء الثاين حزم نفذت حملة للقبض عىل الخلية الحوثية اإلجرامية التي كانت 
تستهدف القوات العســكرية بعمليات إرهابية تقوم بزراعة العبوات الناسفة 
عىل أطقم جبهة كرش وأودت بحياة العديد من أفراد قوتنا املسلحة الجنوبية.

وأكد القائد صالح ســامل العطيل أن اللواء الثــاين حزم ألقى القبض عىل 
الخلية الحوثية اإلجرامية اإلرهابية التي مارست القتل بواسطة زرع املتفجرات 

واستهدفت قيادات الجبهة يف كرش وأودت بحياة مواطنني أبرياء.
وأوضــح أنه وبعد متابعتها وترصد تحركاتها عرب عمل اســتخبارايت من 
اللواء الثاين حزم، متكنــت وحداتنا من مداهمة أوكار تلك العصابات والقبض 
عليهم، حيث كانت مهمة أفراد تلك الخلية التخطيط والرصد واملتابعة والتنفيذ 

لعملياتهم اإلرهابية وأغلب أفراد الخلية من أبناء املناطق الشاملية.

األمناء / خاص :
 

 أطلع املهندس معــني محمد املاس، رئيس مجلــس إدارة صندوق صيانة 
الطرق والجسور، املركز الرئييس عدن، عىل  مستوى تنفيذ األعامل الجارية يف 

مرشوع حامية جرس العند مبحافظة لحج من أرضار السيول.
واستمع املهندس املاس أثناء زيارته للموقع من  املهندس عبدالله عبدالسالم، 
استشاري مرشوع حامية جرس العند من أرضار السيول، إىل رشح مفصل عن 
األعامل الجارية يف صيانة الجرس ونســبة اإلنجاز التي بلغت  ٪90 من أعامل 

الحامية  الخاصة بالجرس.
وأكد املهندس عبدالســالم حرص املؤسسة العامة للطرق فرع لحج  كجهة 
منفذة والفرق الفنية التابعة لها بتنفيذ أعامل الصيانة بالشــكل املطلوب ويف 

املدة املحددة.
وحــث املهندس معني الفرق الفنية العاملة عــىل رسعة مضاعفة الجهود 

ورسعة إنجاز العمل واالنتهاء منه يف املدة املحددة.
ويأيت تنفيذ هذا  املرشوع بتمويل وإرشاف صندوق صيانة الطرق والجسور 

املركز الرئييس-العاصمة عدن.
رافقه خالل الزيــارة املهندس عباس صالح احمد مديــر الصيانة الطارئة 
بصندوق صيانة الطرق والجســور املركز الرئييس-العاصمة عدن كام كان يف 
استقباله املهندس رياض حسن مدير املؤسســة العامة للطرق والجسور فرع 

لحج .

شبوة /األمناء :
 

ألقت األجهزة األمنية مبحافظة شــبوة القبض عىل شــخصني بحوزتهم 
حشيش وأحدهم مطلوًبا أمنًيا يف قضايا مخدرات.

وأوضح مصدر أمني يف رشطة شبوة أن الجناة املضبوطني ترتاوح أعامرهم 
بني 32,53 عاما، ُعرث بحوزتهم عىل 11 جراما من مادة الشــبو املخدر، إضافة 
إىل 100 حبة مخدر كبتاجون مع بعض وسائل املخدرات. منوها أن املضبوطات 

تم تحريزها، وإيداع الجناة الحجز.

عدن/األمناء/خاص:

أكد العميــد أحمد مهدي بن عفيف، 
قائد قوات حرس املنشآت الحكومية، أن 
املحافظ أحمد حامد مللس نجح بانتشال 
العاصمــة عدن من وضــع الحرب إىل 

وضع التنمية.
وأشار قائد قوات حرس املنشآت إىل 

الشخصيات  أنجح  املحافظ مللس من  أن 
التي تولت مهام قيادة العاصمة عدن وقد 

أسهم يف تعزيز الخدمات وتحسينها.
عفيف  بن  أحمد  العميد  واســتنكر 
الحملة اإلعالمية املمنهجة ضد املحافظ 
مللس مــن قبل من فقــدوا مصالحهم، 
املنشــآت  حرس  وقوات  وقوفه  مجددا 
العاصمة  محافظ  جانب  إىل  الحكومية 

عدن األستاذ أحمد مللس.
الشكر  خالص  عن  عفيف  بن  وعرّب 
محافظ  الدولة  وزيــر  ملعايل  والتقدير 
العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد مللس 
العاصمة  إلعــادة  الكبرة  جهوده  عىل 
إىل وضعهــا الطبيعي، مطالًبا برضورة 

الوقوف معه.

األمناء/  قيصر ياسني ومنير مصطفى: 

سلمت منظمة “ميد جلوبال” مجمع التواهي بالعاصمة 
عدن عدًدا مــن  املعدات واألجهزة الطبيــة الخاصة مبركز 
التوليدية بالتنســيق مع وزارة الصحة والسكان  الطوارئ 

بعدن .
وخالل عملية التســليم أشاد الدكتور أحمد مثنى نارص 

الصحة  مكتب  عــام  مدير  البييش، 
كتبي  عمر  كتبــي  واملهندس  بعدن، 
مبا  التواهي،  مديريــة  عــام  مدير 
تقدمه منظمة ميد جلوبال من دعم 
للقطاع الصحي الذي يواجه تحديات 

كبرة.
وحــث البيــيش القامئني عىل 
مركز الطوارئ التوليدية االســتفادة 
مــن األجهزة الطبية التي ســتخدم 
املواطنني مبديرية التواهي واملناطق 
القريبة والذين هم بحاجة إىل العالج 
الطبي، وأهميــة تعزيز دور الرعاية 

الصحية باملركز .
بأعامل  القائم  أوضح  من جانبه 
مدير مكتــب منظمة “ميد جلوبال” 
األخ يوســف عقالن يف كلمة نيابة 
اإلقليمية محمد  الربامــج  عن مدير 

عبــاس: “إن محافظة عدن ما زالت تعــاين من الخدمات 
وسوء الرعاية الصحية بسبب الحرب يف اليمن”.

مــن جانبها أوضحت مديرة مركز الطــوارئ التوليدية 
ومديرة مكتــب الصحة مبديرية التواهــي الدكتورة إقبال 
شــائف : “أن املعدات واألجهزة الطبية التي تسلمتها ملركز 
الطوارئ التوليدية ستســهم يف تعزيــز الرعاية الصحية 

األولية للنساء الحوامل«.

االنتقايل يبعث ر�سائل �سديدة اللهجة يف الذكرى ال�سنوية الثالثة التفاق الريا�ض
األمناء/ خاص:

 ثالث سنوات كاملة مرّت عىل توقيع اتفاق الرياض، الذي 
تم التوصل إليه يف 5 نوفمرب 2019، دون أن يحقق املنشــود 
منــه بفعل العراقيــل والخروقات التي ترتكبها املليشــيات 

اإلخوانية.
القيــادة الجنوبية املتمثلة يف املجلــس االنتقايل أبدت 
التزاًما كاماًل مبســار اتفاق الرياض، وأفسحت املجال كثًرا 

أمام فرص إنجاح هذا املسار نظرا ألهميته االسرتاتيجية.
عىل الرغم مــن االلتــزام الجنويب، كانت املليشــيات 

اإلخوانية تواصل العمل عىل عرقلة هذا املســار، ويف مقدمة 
ذلك رضورة العمل عىل إخراج املليشــيات اإلخوانية )املنطقة 

العسكرية األوىل( من وادي حرضموت.
ومع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع االتفاق، جددت القيادة 
الجنوبية التأكيد عــىل رضورة االلتزام بهذا املســار، ومدى 

الحاجة امللحة الستكامل تنفيذ بنود االتفاق.
املجلس االنتقايل أصدر بياًنا مبناســبة الذكرى السنوية 
الثالثة، طالب فيه بإنهاء عملية املامطلة التي أدت إىل تعطيل 

تنفيذ جملة من بنوده.
بيــان املجلس االنتقايل - الذي جاء عىل لســان املتحدث 
د اإلجراءات التي ال تزال خارجة  الرســمي عيل الكثري - عدَّ
عن التنفيذ من هذا املســار، وهي نقل القوات العسكرية من 
وادي حرضمــوت ومحافظة املهرة إىل الجبهات باإلضافة إىل 

استكامل تعيني محافظي ومديري أمن املحافظات.
كام دعا املجلس االنتقايل، إلعادة تشكيل وتفعيل الجهاز 
املركزي للرقابة واملحاســبة وهيئة مكافحة الفساد، واملجلس 

االقتصادي األعىل.
يف الوقت نفســه، حــّث املجلس االنتقــايل عىل تنفيذ 
كافة إجراءات مشــاورات الريــاض ويف مقدمة ذلك هيكلة 

منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغيرات الالزمة يف السلك 
الدبلومايس.

واتســاقا مع األهمية االســرتاتيجية التي يحملها اتفاق 
الرياض، فقد أّكد املجلس االنتقايل متســكه الكامل برضورة 
اســتكامل تنفيذ بنود اتفــاق الرياض ومــا متخضت عنه 

مشاورات الرياض.
يف الوقت نفسه، أكد املجلس أن االستمرار يف تعطيل ذلك 
سيفاقم من التوترات واألزمات التي ال ميكن للشعب الجنويب 
أن يتحمل تبعاتهــا عىل نحو يضعه أمام مســئولية وطنية 
وخيارات تحفظ لشعبه حقوقه يف العيش الكريم واالنتصار 

إلرادته.
الصيغة الحاسمة التي عرب عنها املجلس االنتقايل ال ميكن 
النظر إليهــا بأنها تهديد بأي حال من األحــوال، لكنها لهجة 
حاسمة بعدما عرقلت املليشــيات اإلخوانية سبل تنفيذ مسار 

اتفاق الرياض.
حســم الجنوب يف هذا الصدد هو رسالة موجهة إىل كل 
األطراف املعنية، مفادها أن الضغط عىل املليشــيات اإلخوانية 
هو السبيل الوحيد نحو إنجاح هذا املسار ومن ثم ضبط بوصلة 

الحرب عىل املليشيات الحوثية اإلرهابية.

اللواء الثاين حزم يلقي القب�ض 
على خلية حوثية يف كر�ض بلحج

بتمويل من �سندوق �سيانة الطرق.. املا�ض يطلع على 
�سري م�سروع حماية ج�سر العند من اأ�سرار ال�سيول

�سرطة �سبوة تلقي القب�ض على �سخ�سني وبحوزتهما ح�سي�ض

قائد ع�سكري بارز: املحافظ ملل�ض جنح بانت�سال عدن من و�سع احلرب اإىل التنمية

منظمة “ميد جلوبال” ت�سلم معدات واأجهزة طبية ملركز الطوارئ التوليدية مبديرية التواهي 


