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محليات

فيما اأكد اأن قيامة قوات المنطقة الأولى حانت..

األمناء / خاص :
وجهت محكمة فرنسية، األربعاء، 
اإلخوان  لتنظيــم  صفعــة جديــدة 
اإلرهــايب يف اليمن، بعــد محاولته 
االلتفاف عىل الحقيقة الناصعة بشأن 
اليمن  تواجد "إمــارات الخــر" يف 

بهدف مساعدة اليمنيني.
فرنســية  محكمــة  ورفضــت 
محــاوالت إعادة فتــح التحقيق يف 
ادعاءات ومزاعم حــول دور إمارايت 
"تعذيب مينيني"،  فيام سمي  مزعوم 
النظر  حيث قالت يف قرارهــا: "بعد 
يف أهلية الشــكوى وكذلك املستندات 
اإلجرائية، أدركت املحكمة أنه ال يوجد 
يف هذه القضية أسباب تسمح بقبول 
الدعوى"، مؤكــدًة بذلك قرار محكمة 

االستئناف الذي صدر يف يناير/كانون 
الثاين املايض بإسقاط الدعوى.

ويحاول تنظيام اإلخوان والحويث 
يف مســاع فاشــلة تشــويه سجل 
يف  البياض  ناصع  اإلنساين  اإلمارات 
اليمنية  والبيانات  األرقام  أن  إال  اليمن 
والدولية تكذب تلك املزاعم كام تؤكد أن 
الدولة تزخر بسجل حافل باالنتصارات 
املجاالت، حيث  اليمن يف شــتى  يف 
تصدر املركــز األول عامليًا كأكرب دولة 
مانحة للمساعدات للشعب اليمني منذ 

عام 2019.
لليمن  اإلمــارايت  الدعم  وتجاوز 
تجاوز منــذ 2015 وحتى عام 2021 
الـ6 مليارات دوالر أمرييك ليشــمل 
15 قطاعًا رئيسيًا، هذا خالفا ملشاريع 
تنموية وإغاثية قدمتها اإلمارات خالل 

العام الجــاري أبرزهــا وديعة للبنك 
املركز اليمني مبليار دوالر.

وبلغت املساعدات الغذائية املقدمة 
من هيئة الهالل األحمر اإلمارايت منذ 
مطلــع العام الجاري وحتى الشــهر 
الجــاري يف محافظــة واحدة فقط 
ما يزيد عن )45،750( ســلة غذائية، 
ومن املقرر أن يســتفيد منها أكرث ) 

251،625( مواطنًا مينيا.
وينقسم الدعم اإلمارايت يف اليمن 
إىل دعــم مبارش عن طريــق الهالل 
خليفة  ومؤسســة  اإلمارايت  األحمر 
لألعامل اإلنســانية، إىل جانب الدعم 
غر املبارش عرب وكالت اإلغاثة التابعة 
لألمم املتحدة والخلية اإلنســانية يف 
املحيل يف  الرشيك  الوطنية،  املقاومة 

الساحل الغريب لليمن.

األمناء / خاص :
الرشقية  املديريات  أبناء  يواصل 
يف محافظة شــبوة، لليوم الثامن 
املفتوح  اعتصامهــم  التوايل  عىل 
للمطالبــة بطرد مليشــيا اإلخوان 
اإلرهابية من منطقة عارين، وسط 
مشاركة واسعة من أبناء املحافظة.

اســتحداث  كام يطالبون مبنع 
أي معســكر للمليشــيا اإلخوانية 
عىل أرض شــبوة، بعد متردها عىل 
قرارات املجلس الرئايس والســلطة 

املحلية يف املحافظة.
أن شــبوة عانــت من  يذكــر 
ملليشــيا  وانتهاكات  مامرســات 
إقالة  قبيل  املواطنني  تجاه  من منصب املحافظ.القيادي اإلخــواين املدعو بن عديو اإلخوان 

األمناء / خاص :
العامة  األشــغال  وزيــر  تفقد 
الحريزي،  املهندس ســامل  والطرق 
مبعية املهندس معني محمد املاس، 
إدارة صندوق صيانة  رئيس مجلس 
الرئييس  املركز  والجســور  الطرق 
عدن، عدًدا من املشــاريع التأهيلية 
للعاصمة  الداخلية  الطــرق  لبعض 

عدن ولحج.
واطلع الوزيــر الحريزي مبعية 
املاس خــالل الجولة التفقدية عىل 
األعامل الجــاري تنفيذها من قبل 
التابعة  الدوليــة  وحدة املشــاريع 
لصنــدوق صيانــة الطــرق منها 
الســجن  شــارع  تأهيل  مرشوع 
الخلفــي يف مديرية املنصورة وكذا 
مبحافظة  لحج(  )الحوطة-  طريق 

لحج.
عىل  واملاس  الوزير  شــدد  كام 
الفرق الفنية امليدانية العاملة أهمية 
بذل الجهــود ومضاعفاتها إلنجاز 

األعامل يف الوقت املحدد لها وإعادة 
هذه الطرق لجهازيتها مبا يصب يف 
مصلحة املواطنــني والتخفيف من 

معاناتهم.
وتــأيت الجولــة التفقدية هذه 
املبارش  املتابعة واإلرشاف  إطار  يف 

من قبل وزارة األشــغال وصندوق 
صيانة الطرق من منطلق استشعار 
تبذلها  التــي  الكبرة  املســؤولية 
الحكومة  وحرص  الرئاسية  القيادة 
يف تسير األعامل مبا يخدم التنمية 

الوطنية.

األمناء/ خاص:
وصف فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، الحديث 

عن الوحدة بالبضاعة الكاسدة، مؤكدا أن مروجيها مرشدون يف أنحاء األرض.
وأكد يف تغريدة عىل تويرت أمس الســبت إن هؤالء "ال يزالون يعزفون عىل 
أوتــار الوحدة رغم أنهم أصبحوا مرشدين بأصقــاع األرض وأصبح الحويث يف 

قلب صنعاء".
واعترب أنه: "حديث ممجوج وســمج مل يعد له معنى وشعارات لالستهالك 
النفعي ذلك أن فاقــد اليشء ال يعطيه لكنه قد يتاجر بــه بالكالم كأي بضاعة 

كاسدة ".

األمناء/ خاص:
اعترب سامل ثابت العولقي، عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، 
أن تجربة تحرير وتأمني ســاحل حرضموت منوذج يحتذى به لتكراره يف وادي 

وصحراء حرضموت.
ودعا عرب منشــور عىل صفحتــه بتطبيق فيســبوك، إىل أن يكون حامة 
الوادي والصحراء من جنود حرضموت وضباطها الغيورين عىل أمن واســتقرار 

حرضموت حارضها ومستقبلها.
وأشــار العولقي، عرب منشــوره، إىل أن ألبناء محافظة حرضموت الكلمة 

الفصل يف محافظتهم والحق يف إدارة شؤونها ساحال وواديا.

األمناء/ خاص:
أدىل رئيس الهيئة التنفيذية املســاعدة للمجلس االنتقايل الجنويب لشؤون 
مديريــات وادي وصحراء حرضموت، محمد عبدامللك الزبيدي، بترصيح صحفي 
هــام تحدث فيه عــن تحضرات كبرة تجري لســاعة الصفــر لتحرير وادي 

حرضموت.
وقــال الزبيدي: "تحضرات نقوم بها كبرة مــع جميع القوى الحرضمية، 
والتي أبدت اســتعدادها الكامل للتحرك يف ساعة الصفر التي أبقيناها مجهولة 

ملباغتة العدو واالنقضاض عليه وشلل أركانه".
وأكــد: "قيامة قوات املنطقة العســكرية األوىل حانــت، ونحن ألجل هذه 
اللحظة نخلط الليل بالنهار، لدحر آخر تواجد للقوات الشاملية يف أرض الجنوب، 

واستعادة حلمنا املنشود وإعالن دولة الجنوب العربية بكامل السيادة".
وتأيت ترصيحــات محمد الزبيــدي بعد يوم من عقــد انتقايل حرضموت 
الجتامعه الدوري وإعــالن تأييده لخطوات الهبــة الحرضمية يف أي إجراءات 

تصعيدية لتحرير وادي حرضموت.
هذا وتحشــد قيادة الهبة الحرضمية رجال القبائــل وتجري معهم لقاءات 
موسعة وذلك للبحث يف الخطوات القادمة لتحرير وادي حرضموت الهدف الذي 
ال رجعة عنه، وأكد قائد الهبة الشــيخ الجابري أنه ال تفاوض أو حوار إال برحيل 

قوات املنطقة العسكرية األوىل اإلخوانية من الوادي.

األمناء/ خاص:
أصــدر وزير التعليــم العــايل والتعليم الفني 
والتدريب املهنــي الدكتور/ خالــد الوصايب قرارًا 
إداريــًا قىض بتعني أ. مســاعد الدكتور فضل عيل 

سامل منرص عميًدا لكلية املجتمع عدن.
ونصت املادة الثانية من القــرار بالعمل به من 

تاريخه صدوره وإلغاء أي قرار أو تكليف سابق.

اجلعدي: احلديث عن الوحدة 
كالرتويج لب�ساعة كا�سدة

�سامل العولقي: لأبناء ح�سرموت 
الكلمة الف�سل على اأر�سهم

رئي�س انتقايل وادي ح�سرموت يتحدث 
عن حت�سريات ل�ساعة ال�سفر

الدكتور ف�سل ال�سبحي 
عميًدا لكلية املجتمع عدن

�سفعة فرن�سية جديدة جلماعة الإخوان يف اليمن

لليوم الثامن.. توا�سل العت�سام ال�سعبي يف عارين لطرد ملي�سيا الإخوان

الوزير احلريزي واملا�س يتفقدان امل�ساريع املنفذة يف عدن وحلج


