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قوات الطوارئ والدعم الأمني تبطل عبوة
نا�سفة و�ضعت بجانب مدر�سة يف خور مك�سر

عدن  /األمناء  /خاص :
أبطلت قوات الطوارئ والدعم األمني – أمن عدن ــ مفعول عبوة ناســفة
وضعت عىل الطريق بجانب مدرســة الجالء القريبــة من جولة العاقل يف
مدينة خور مكرس.
ويف تفاصيل الخرب؛ فقد اكتشــفت دورية قوات الطوارئ والدعم األمني
صباح أمس "االثنني" عبوة ناســفة وضعت بجانب مدرسة الجالء للتعليم
األسايس يف مدينة خور مكرس.
وقــام خبري املتفجرات بقــوات الطوارئ والدعم األمنــي املالزم /وهيب
األعجــم؛ بإبطال مفعول العبوة الناســفة فور اكتشــافها من قبل دورية
الطوارئ املعتادة

الكويتي� /أحمد اجلار الله  :اجلنوب �سينف�صل ال حمالة

األمناء/استماع:
قال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد عبدالعزيز الجارالله":
إن ما شــهده الجنوب يعترب ضمن ما تشهده كثري من الدول التي القت كثري
من اإلهامل وحتى أثبتت نفسها ومن ثم تحولت إىل دول عظمى".
وأضاف أحمد الجــار الله يف مداخلة هاتفية مع برنامج ( هنا العاصمة )
الذي تبثه إذاعة (هنا عدن)  ،إن الوحدة بني الشــعبني يف الشامل والجنوب
جرت بشكل مستعجل.
وأردف الجار الله إن ثقافة الشــعبني الجنويب الشاميل مختلفة جدا ،وإن
من األجدى للجنوب أن يكون بعيدا عن ثقافة الشامل التي يصعب اكتشافها.
واختم الصحفي الكويتــي أحمد الجار الله مداخلتــه بالقول  ":الجنوب
سوف ينفصل بدون شك وخاصة وإن الجنوبيني ميضون يف إعداد أنفسهم
عسكريا وإنهم باتوا ميتلكون  120ألف جندي األمر الذي ميكنهم من تحرير
أرضهم".

قال إن شعب الجنوب لن يسمح ألي كان أن يفرض عليه العودة إىل باب اليمن ..

�سيا�سي جنوبي يحذر من مغبة
االجنرار خلف امل�شاريع الوهمية

عدن  /األمناء /خاص :
حذر القيادي والناشــط السيايس املهندس ســامل صالح عباد القيادات
السياسية الجنوبية املفوضة شعبيا بقضية شــعب الجنوب وتلك القيادات
التي تســمي نفســها بالتاريخية معها القيادات املصنوعة إقليميا لتعطيل
الفعل الثوري الجنويب من مغبة االنجرار خلف املشاريع الوهمية والناقصة
التي يتم الرتتيب لها يف أروقات ودهاليز األمم املتحدة والدفع بدول إقليمية
لتنفيذها وفرضها بالقوة عىل شــعبنا الجنــويب مثل طرح مرشوع الحكم
الذايت لشعب الجنوب يف إطار الدولة املركزية...
وقال عباد ":إننا تواقون إىل الحرية واســتعادة الدولة الجنوبية املغتصبة
وهذا سقفنا الذي سقط من أجله آالف الشــهداء والجرحى ولن نسمح ألي
كان أن يفرض علينا العودة إىل باب اليمن؛ لتضيع القيم وتســلب الهوية إىل
األبد " .
ودعا عباد األمم املتحدة ودول العامل الحر إىل احرتام حق شــعب الجنوب
يف استعادة دولته وفق املواثيق والعهود الدولية " .
مضيفا  ":الكبار يختلقون املشاكل ويصنعون وميولون اإلرهاب ويدعون
أنهم يدافعون عن حرية الشــعوب وصون الكرامة؛ وهم ألد أعداء النسانية
والحضارة والتقدم وتاريخهم األسود شاهد عىل جرامئهم البشعة ابتداء من
ناجازايك وهريوشيام وفيتنام ووصوال بها إىل أفغانستان والعراق".
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عدن  /األمناء  /خاص :
برعايــة املجلس االنتقــايل الجنويب
وبالتنسيق مع الســلطة املحلية ملديرية
دارســعد؛ أحيت إدارة الشهداء والجرحى
يف القيــادة املحليــة للمجلس االنتقايل
الجنــويب بالعاصمة عــدن صباح أمس
،الذكرى الرابعة ملجزرة دارسعد .
ويف االحتفالية ألقى األســتاذ عبدالله
ناجي بن شمالن  ،رئيس املجلس االنتقايل
الجنويب مبديرية دارســعد ،كلمة رحب
فيها بالحارضين وحيا فيها روح شهداء
الجنوب األبرار الذين استشــهدوا دفاعً ا
را أن
عــن العزة والحرية والكرامة مشــ ً
دمائهم وتضحياتهم تلك كان لها الفضل
ــ بعدالله ــ فيام بتنــا نتمتع به اليوم
من حرية وإن كانت جزئية إال أنها كبرية
وعظيمة عىل طريق نيل الحرية الكاملة.
وجدد بن شــمالن العهد والوفاء لدماء
الشــهداء الزكية بالســر عىل نهجهم
والنــرة لقضيتهــم وتضحياتهم التي
قدموهــا يف طريق انتصــار قضيتهم ،
قضية شعب الجنوب العظيم املثمثلة يف
الحرية والتحرير واالستقالل.
كام ألقى األســتاذ عبداملنعــم العبد ،
األمني العام للمجلس املحيل يف املديرية
كلمة قال فيها  :تحل علينا اليوم الذكرى
الرابعة ألحد أبشــع املجازر التي عرفتها
اإلنســانية  ،مجزرة خلفــت قرابة 125
وجريــح وترضرت
ضحيــة مابني قتي ٍل
ٍ
فيها العديد من منازل املواطنني وهدمت
بعضها فوق رؤوس ساكنيها .
وطالب العبد خالل كلمته الســلطات

املعنية برصف مستحقات الشهداء وعالج
الجرحى وتعويــض كل املترضرين جراء
تلك املجزرة الشنيعة .
إىل ذلك قدمت عدد من الطالبات زهرات
املدارس يف املديرية تشكيلة من الفقرات
الفنية املتنوعة  ،كام قدم عددًا من الفتية
والشباب مشاهد متثيلية جسدت الواقع
الحيايت واملعييش الذي عاشــه ســكان
الجنوب وخاصة العاصمة عدن إبان الغزو
الحوثعفايش وما تالها من تدمري بسبب

تلك الحرب الظاملة .
حرض هــذه الفعالية األســتاذ خالد
الجعيمالين وكيــل العاصمة عدن لقطاع
النقل والعميد محمد عبدالقوي السعدي،
رئيس إدارة الشــهداء والجرحى واألستاذ
خالــد شــوبه رئيــس إدارة االعالم لدى
انتقــايل العاصمة عدن وعدد من قيادات
املجلس االنتقايل والســلطة املحلية يف
املديريــة وأرس وذوي الشــهداء وبعض
جرحى مجزرة دارسعد .

يف بيان مهم لمؤتمر حرضموت الجامع :

ال مكان ملن يريد الإ�ضرار والعبث بالرثوة النفطية حل�ضرموت

األمناء  /خاص :
خرج مؤمتر حرضمــوت الجامع عن
صمته معلنا بأن زمن الصمت قد وىل وأن
ال مكان يف حرضمــوت ملن يريد اإلرضار
والعبث بالــروة النفطيــة لحرضموت
ونهبها لصالــح من وصفهــا بـ"قوى
النفوذ" والذي قــال يف بيان صادر عنه
تلقت صحيفــة "األمناء" نســخة منه:
إنها استمرأت استمرار عبثها  " :بصورة
مستفزة ،وتحدي ســافر لتضحيات أبناء
حرضموت جميعً ا يف هبتهم الشــعبية
املجيــدة  ،ومنها عودة اســتقبال رشكة
برتومسيلة صهاريج أحد النافذين محملة
بالنفط الخام مــن حقول رشكة كالفايل
بالخشعة بعد توقف دام سنوات ".
وأضــاف البيان  " :إن ذلك أمر ال ينبغي
الســكوت عليه؛ فهناك من يســعى إىل
استغالل الظروف الراهنة وبكل تعقيداتها
والصعوبات املاثلة يف مجاالت الخدمات

إىل تأزيم األوضاع وخلق املزيد من املتاعب
مام يستدعي من الجميع االلتفاف ورص
الصفوف وتحمل املســؤوليات لكبح هذا
التحدي الذي يهدد ثروات أرضنا وال يعطي
أي اعتبار لتوجيهــات رئيس الجمهورية
بإعطاء األولوية يف التوظيف واملقاوالت
والنقل ألبناء املحافظة ،أو االستفادة من
خريات أرضهم " .
وأكد البيان " :إن واقعة عودة صهاريج
املتنفذين إىل موقع رشكة برتومســيلة
تكشــف التعنت عــى األرضار بالرثوة
ومبصالح أبنــاء حرضمــوت  ،بل كان
واضحا أنه بتدبري وإيعاز من قوى ال تريد
ً
الخري لحرضموت ،وأهلها  -وتحديدًا من
أتباع القوى التي كرست شــوكتها الهبة
الشــعبية الحرضمية يف  20ديســمرب
2014م  -وهــو تــرف مرفوض وغري
مقبول به ،وأإننا نقول بصوت مســموع
ال مكان يف حرضمــوت ملن يريد اإلرضار

االمناء  /خاص:
قام إمام مسجد شهري يف شامل عدن
يوم األحد مبنع عامل الكهرباء من تركيب
محطة توزيع فرعية بجوار املسجد .
وقال مدير املنطقة الثانية يف مؤسسة
كهرباء عدن املهنــدس توفيق هزاع ":إن
عامل املنطقة الثانية بدأوا برتكيب محطة
توزيع فرعية بجانب مسجد الهاشمي يف
الشيخ عثامن".
وأضــاف يف ترصيح صحفــي ":إن
العــال تفاجؤوا بخروج إمام املســجد
وآخرين ومنعهم من اســتكامل الرتكيب
 ،ووقــف العمل فورا بحجــة أن املحطة
ســتكون عىل جدار املسجد بالرغم أنه ال

يوجد أي رضر".
وأوضــح أن املرشوع ســاهمت فيه
السلطة املحلية من خالل توفري الكابالت

والعبــث أو نهــب ثرواتهــا ..وإن هذه
التجاوزات لــن يطول صمتنا عنها ،وعىل
اســتعداد للتصــدي لهــا والوقوف يف
وجههــا بكل ما أوتينا مــن قوة ،مبا يف
ذلك اللجــوء إىل القضــاء املحيل وحتى
الدويل للحصول عىل تعويضات أثرت هذه
العمليات الجائرة العابثة لألرض و البيئة
يف حرضموت وهو حق كفلته الدساتري
والترشيعات القانونية ".
واختتم مؤمتر حرضموت الجامع بيانه
بالتأكيد عــى أن " :املصلحة  ،تقتيض أن
يتحمل الجميع مســؤولياته قادة وأفرادًا
لوقــف هذا االســتهتار ونزيــف العبث
بالرثوة النفطية من خــال القيام بدور
مســاند لإلجامع الحرضمي املتجسد يف
مقررات اللقاء التشاوري املوسع لقيادات
وشــخصيات حرضمــوت ،ولتتوجه كل
الجهود للحفاظ عــى ثرواتنا وحاميتها
من العابثني والناهبني" .

ملاذا منع �إمام م�سجد �شهري يف عدن عمال الكهرباء من تركيب حمطة توزيع فرعية ؟

واألسالك واألعمدة ؛ ودعا الجميع للتفاعل
إلنجاح املــروع ملا له من أهمية ملعالجة
الضعف الجاري وتحسني خدمة الكهرباء
للمواطنني يف املنطقة .
وعن تفاصيل املــروع قال هزاع :إنه
يتمثل يف تركيــب وحدة فصل حلقي 11
ك ف ومد  240مرت كابالت ض ع وتركيب
محول  1000ك ف ا ولوحة توزيع وإخراج
منها  4كابــات ض م وخطوط هوائية
للتخفيف عىل ثالثة محوالت مختنقة يف
محطات شــل و الغاز و مدرسة حاتم B
 10ملعالجة االنقطاعات املتكررة لتخفيف
األحامل وتحســن الشــبكة ومعالجة
الضعف للتيار الكهربايئ يف قسم يب .

