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�سيا�سي :اجلزيرة �أداة لتمرير م�شاريع الفو�ضى

"األمناء" غرفة االخبار:
أكد املحلل السيايس هاين مســهور أن قناة الجزيرة القطرية أداة لتمرير
مشاريع الفوىض والتدمري.
وقال يف تغريدة عرب "تويرت"" :،ارتباك قناة الجزيرة القطرية يف التعاطي
مع قضية خلية اإلخوان يف الكويت وضبط األسلحة يف عدن يؤكد أنها أداة
لتمرير مشاريع الفوىض والتدمري".
وقال أمن عدن ،يف بيان صحايف ،إن قوة مكافحة اإلرهاب داهمت الوكر
اإلرهايب يف مديرية املعال جنوب عدن.
ونــرت وزارة الداخلية الكويتية صور عنــارص الخلية اإلرهابية التابعة
لجامعة اإلخوان املســلمني التي تم ضبطها ،الذين كانت قد صدرت بحقهم
أحكام من قبل القضاء املرصي تصل إىل  15عاما.

كمني م�سلح ي�ستهدف ً
قياديا
ً
حوثيا يف �إب

"األمناء" خاص:
اســتهدف كمني مســلح قيادي ًا
حوثي ًا يف محافظة إب ،وسط تصاعد
الخالفات بــن القيادات الحوثية يف
املحافظة.
وأوضحــت مصادر أن مســلحني
هاجمــوا موكب مــرف الحوثيني
أمــس األول الجمعــة ،يف مديرية
النادرة القيــادي الحويث عمر ناجي
جابر املُلقب بـ"ابو جارالله".
ولفتت إىل أن أحد مرافقي القيادي
الحويث أصيب بعد تبادل إلطالق نار
عنيف بني الطرفني.
يشار إىل أن مديرية النادرة هي مسقط رأس القيادي الحويث عبدالحافظ
الســقاف ،والقيادي عبدالقادر ســفيان اللذين خاضا صدام ًا مسلح ًا وسط
مدينة إب مؤخر ًا وانتهى مبقتل األخري.
فيام أكدت مصادر أن االحتقانات مســتمرة بني القيــادات الحوثية يف
محافظة إب ،وأن الوضع ُمرشح للتصاعد وحدوث تصفيات.

نفاذ خمزون ح�ضرموت من مادة املازوت
وحتذيرات من انقطاع الكهرباء

"األمناء" خاص:
أعلن مدير عام فرع رشكة النفط بساحل حرضموت ،الدكتور خالد سلامن
العكــري ،عن نفاذ مخزون املحافظة من مادة املازوت املخصص لتشــغيل
محطات أنتاج الطاقة بشــكل تام ،مؤكدا أنهــم يف انتظار أن تبدأ الحكومة
بتنفيذ وعودها بتوفري املازوت عرب مصايف عدن.
وقال العكربي ،يف ترصيحات صحفية إنــه ويف ظل نفاذ مخزون مادة
املازوت ،فإن جميع محطات الكهربــاء ،تعتم ُد يف الوقت الراهن فقط عىل
كميات وقود الديزل البالغة  ٥٠٠ألف لرت يوميا ،والتي يتم رشائها عىل حساب
فرع الرشكة.
وحذر العكــري من حدوث أزمة وضعف يف الكهربــاء ،وزيادة معدالت
انقطــاع التيار الكهربايئ عــن املواطنني يف ظل ارتفــاع درجات الحرارة
ومستوى الرطوبة.
وأضاف أن هذه الكميات ال تكفــي لتغطية االحتياج اليومي للكهرباء من
الوقود خصوص ًا خالل فرتة أشــهر الصيف ،والتي تصل إىل  500ألف لرت من
مادة الديزل ،ومثلها من مادة املازوت لتشــغيل محطتــي باجرش والريان
املركزية إلنتاج الطاقة.
وأشــار العكربي إىل أن التجــار املوردين للمحروقات ُيطالبون بســداد
مستحقاتهم املُرتاكمة منذ سنوات والتي بلغت العام املايض  80مليار ريال.
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افتتاح م�ست�شفى يف ال�ضالع بتمويل �إماراتي
"األمناء" خاص:
أفتتح أمس الســبت يف محافظة
الضالع مستشــفى مجهز باملعدات
واملســتلزمات الطبية والكادر الطبي،
وذلــك بتمويــل من دولــة اإلمارات
العربية املتحدة.
وقــال املتحدث الرســمي باســم
القوات الجنوبية املشرتكة يف الضالع
ماجد الشعيبي" :بعد نرشنا يوم أمس
ملادة مصور تخترص معاناة الجرحى
يف محافظة الضالــع جراء اإلهامل
الحكومي وغيــاب املنظامت الطبية
الدولية ..دعينا اليوم من قبل األشقاء
يف دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة
لزيارة مستشفى الشــيخ محمد بن
زايد الذي افتتــح اليوم بعد أن أكملت
تجهيزاته األولية".
واضاف الشــعيبي أن املستشفى:
"بات اليوم مؤهال الستقبال الحاالت
الطارئة القادمة من الجبهات كخطوة
اوىل  ،وكذلك معالجة وتطبيب أوجاع
املئات من املواطنــن الذين يعجزون
حرمتهم السنوات الطويلة من أبسط
مقومات الحياة الكرمية".

ولفــت " :اليــوم وبجهــد ودعم
منقطع النظري من قبل األشــقاء يف
دولة اإلمارات وبــإرشاف مبارش من
هيئة الهالل األحمر اإلمارايت شــيد
يف املحافظة اول مستشفى حكومي
جديد بعد أكرث مــن عقدين من عجز
الحكومة عن تشييد رصحا طبي يفي
بتطبيــب أوجاع هــذه املدينة وأهلها
املكلومني بجــراح الغزاة ونريانهم ،
عوضا عــن عجزها الكبري يف توفري
أبســط االمكانيــات للمستشــفى
الحكومــي الوحيد الــذي بات مهددا
اليوم اكرث من اي وقت مىض بإغالق
أبوابه أمام مئــات الجرحى واملرىض
جراء اإلهامل الحكومي املتعمد".
واردف " :بافتتاح مستشفى الشيخ
محمد بن زايد ميكننا القول أن املدينة
وأهلها تحقق لهم أهم انتصار إنساين
وطبــي ..انتصار ال يقــل أهمية عن
االنتصارات التي يحققها أبطال القوات
الجنوبية املشرتكة يف ميدان القتال ،
مرشوع تعتربه هيئــة الهالل األحمر
اإلمارايت مقدمة ملشاريع طبية أخرى
لن تستثنى فيها باقي املديريات التسع
والتي تفتقر إىل أبســط االمكانيات

الطبية امللحــة خصوصا يف ظروف
الحرب الراهنة  ،وهي خطوة ستسهم
بشــكل كبري يف تخفيف الحمل عىل
املستشــفى الحكومي الوحيد  ،كام
ستمنح فرصة للجرحى واملرىض من
املواطنني من الحصــول عىل فرص
للعالج املجــاين دون الحاجة لتحمل
أعباء السفر اىل العاصمة عدن بحثا
عن العالج وســتنقذ أرواح العرشات
من الجرحى الذين ميوتون بني طريق
عدن والضالــع جراء االزدحام الكبري
يف املستشفيات".
وقال الشــعيبي" :جهــدا حثيث
ومتواصل من قبل األشــقاء يف دولة
اإلمارات يف الجانب اإلنساين ال يقل
أهمية عام يقدمونــه أيضا من دعام
عســكري منقطع النظــر لجبهات
القتال  ،ومثلام كان دعمهم العسكري
أهــم أســباب النرص باألمــس فإن
دعمهم الطبي اليوم ســيكتب بعون
الله أهم عوامل الشــفاء وسيخفف
الكثــر مــن املعاناة التــي يتكبدها
الجرحى واملرىض من أبناء املحافظة
يف الطرقات الطويلة اىل املحافظات
املجاورة.

�أبناء يافع ينا�شدون بتغيري خط �سري ناقالت
ال�شحن الثقيل عن مناطقهم

"األمناء" خاص:
ناشــد أبناء مديريــة يافع مبحافظة لحج ســلطات
الرشعية والتحالف العريب والســلطة املحلية باملحافظة
تغيري خط ســر ناقالت الشــحن الثقيل عن خط يافع
البيضاء.
وأكد االهايل ان الناقالت تسبب ازدحام الشديد وتسببت
بحوادث عدة وترضر طبقة االسفلت وانقالب الشاحنات
عند املنعطفات بسبب الحمولة الزائدة ,وتعرث تنقلهم بني
مناطق املديرية.
وناشــد املواطنني قــوات الحزام األمنــي منع حركة
الناقالت عىل خط يافع ملا تقتضيه املصلحة العامة ,والن
خط يافع ال يتحمل العبء الكبري والكم الهائل للناقالت,
وكذلك للقضاء عىل بروز نقــاط جبايات تفرض مبالغ
مالية تصل اىل  40الف ريال ميني بطريقة غري قانونية.
الجدير ذكره ان خط يافع-البيضاء شهد الفرتة السابقة
ازدحام شــديد وتعرث تنقل املواطنني بسبب تدفق االالف
من شــاحنات النقل الثقيل عىل الطريق ,بسبب انقطاع
خط عدن الضالع بسبب االشتباكات املحتدمة يف جبهات
املحافظة.
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