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قيادي يف االنتقايل يك�شف حقيقة �أنباء ترحيل
�شماليني من عدن والقوى التي تقف خلفها

األمناء  /خاص :
كشــف قيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب حقيقة األنباء املتداولة التي
تحدثت عن حملة ترحيل أبناء املحافظات الشاملية من العاصمة عدن.
ونفى عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل الجنويب األســتاذ فضل
الجعــدي ،يف ترصيح نرشه عرب صفحته عىل موقــع التواصل االجتامعي
فيســبوك وجود أي حملة أمنية تستهدف العاملة الشــالية ،قائ ًال“ :،تعج
مواقع خصوم الجنوب اإلعالمية ببث اإلشاعات ونرش فيديوهات ملفقة عن
طرد إخواننا من مواطني الشامل”.
وأضــاف محذر ًا“ :،بقدر فجاجة هذا الكذب وهــذه الحرب اإلعالمية التي
تهدف إىل تشــويه الجنوب أخالق ًيــا واإلرضار بقضيته  ،بقــدر غباوة من
يتامهى مع هذا الزيف”.
واختتم الجعدي ترصيحــه بالقول :إن “الجنوب عــاىن كثريا من الظلم
ينس مطلقا أخالقياته ويرفض مثل هذه السلوك شكال
واالســتبداد؛ لكنه مل َ
ومضمونا{:وال يحيق املكر السيئ اال بأهله}.
وكانت وســائل إعالمية متولها أحزاب مينية قد روجت وجود حملة أمنية
يف عدن استهدفت أبناء املحافظات الشاملية ،إال أنّ تلك األنباء ال أساس لها
من الصحة.

�صدر م�س�ؤول لدى احلزام الأمني ينفي ترحيل
وتوقيف مواطنني �شماليني يف عدن

األمناء  /خاص :
نفى مصدر مســؤول يف قوات الحزام األمني أي ترحيل ألبناء املحافظات
الشاملية من مدينة عدن أو توقيف أرس عىل مدخل املدينة .
وقال املصــدر يف توضيح له رد ًا عىل مايتم تداولــه عن ترحيل وتوقيف
مواطنني شــاليني يف عدن وعىل مدخلها ،إن توقيف مواطنني عىل مدخل
عدن تم عىل الجميع ســوا ًء جنويب أو شــايل حيث تم تفتيش السيارات
تفتيش ًا دقيق ًا يف نقطة العلم ونظر ًا لالزدحام يحصل تأخري خاصة مع وجود
سيارات تحمل أغراض ًا كثرية واعتربه البعض تعسف بينام هو إجراء طبيعي
وحامية للمواطنني.
وحول الصور التي يتم تداولها أشار املصدر وفقا ملوقع (شبوة ،)24إىل أنها
تعود ألعوام سابقة وليست حديثة ،قائال إن االعتداء عىل ممتلكات مواطنني
تم بشكل محدود يف شارع الكثريي والتسعني يف مديرية املنصورة ،مؤكد ًا
أن االعتداء عىل املواطنني مرفوض وسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
ّ
وبي املصدر ،أن قوى سياسة بثت معلومات مغلوطة حول ترحيل وتوقيف
أبناء الشامل لتستهدف بها الحزام األمني يف عدن ،وكذا إلشغال الرأي العام
عن الحوادث اإلرهابية التي شهدتها املدينة يوم الخميس.
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الدوري وتكلف �أبو �أ�صيل الكربي رئي�سا للملتقى
حاملني /األمناء  /عبادي سالم الضحاك :
عقــدت الهيئة اإلدارية مللتقــى رواد حاملني للفكر والبنــاء التنموي يوم
الخميــس املوافق  1أغســطس  2019م اجتامعا لها برئاســة األمني العام
للملتقى صالح ناجي أحمد .
وناقش املجتمعون عدد ًا من القضايا التي تخص عمل امللتقى وتقييم عمله
خالل الفرتة املاضية .
كــا أتخذ املجتمعون عدد ًا من القرارات أهمهــا تكليف املناضل /محمود
أحمد ناجي أبو أصيل الكريب رئيسا مللتقى رواد حاملني للفكر والبناء التنموي
ويلغى أي تكليف ســابق  ،كام أقر االجتامع تجميد نشاط فروع امللتقى يف
محافظة عدن أو أي محافظة أخرى حتى إشعار آخر .
واعتربت الهيئة يف هذه القرارات املتخذة يف اجتامعها سارية املفعول من
تاريخ صدورها يف هذا االجتامع املنعقد يوم الخميس املوافق 2019/8/1م
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و�سط رف�ض وا�ستنكار �شعبي وا�سع..

الإخوان يباركون تفجريات عدن وي�شيعون �أبو اليمامة ورفاقه ب�صورة لئيمة!

تعز  /األمناء  /خاص :

عب حــزب اإلصــاح  -الفرع املحــي للتنظيم الدويل
ّ
لإلخــوان  -يف تعز عــن مباركتهم العمليــات اإلرهابية
الحوثية والقاعدية التي استهدفت ،الخميس ،قوات ومقا ّر
أمنية يف محافظتي عدن وأبني ،جنويب البالد.
وقالت مصــادر محلية :إن جزء ًا مــن خطبة اإلخوان،
ليوم الجمعة ،يف ســاحة الحرية مبدينة تعز تركزت حول
عمليات االغتياالت يف الجنوب ،ووصف الخطيب العمليات
الحوثية القاعدية املتزامنة ضد معسكر الجالء يف الربيقة
ورشطة الشيخ عثامن يف عدن ،ومعسكر املحفد يف أبني،
بـ"عقاب إلهي".
كام عد الخطيب القوات الجنوبية األحزمة األمنية والنخب
العسكرية وقوات العاملقة مليشيات خارجة عن القانون،
ومتمردة عىل الرشعية ،متولها اإلمارات وتشــجعهم عىل
االنفصال ،حسب إشاراته.
ً
مجســا لتابوت
عالوة عىل ذلك ،وضع عنارص اإلخوان
وضــع عليه غطاء أســود ،وكتب عليه عبــارة مخترصة
"تشييع الخارجني عىل القانون" ،يف تأكيد منهم عىل أن

النهاية الســوداء تنتظر بقية القيادات الجنوبية املحسوبة
عىل املجلس االنتقايل املطالبني بفك االرتباط.
ورفع العنــارص اإلخوانية ،بينهم أطفــال ،الفتات كتب
عــى بعضها دعــوات للحكومة الرشعيــة بفرض هيبة
الدولة وحامية املدنيني يف العاصمة عدن ممن وصفوهم
بـ"الخارجني عن القانون" ،يف إشارة منهم لقوات الحزام
األمني.
وجاءت رســالة الفرحة اإلخوانية من ساحة الحرية يف
تعز الخاضعة لسيطرتهم منذ مطلع عام .2011
وقال مراقبون لـ"األمناء" إن هذا املوقف اإلخواين املشني
سوف يزيد من االحتقان يف الشــارع الجنويب ويزيد من
حالة العداء ويعــزز القناعة لدى أبناء الجنوب بأن املواطن
يف الشامل ال يقل حقده عن الساسة الشامليني .
يشار إىل أن هذه الرسالة املشينة أتت بعد وليمة إخوانية
لئيمة للتشفي من مقتل قائد اللواء األول دعم وإسناد منري
اليافعي (أبو الياممة) ورفاقه يف صفحاتهم الشــخصية
والوهميــة عىل مواقــع التواصل االجتامعي ووســائل
إعالمهم املكتوبة واملسموعة واملرئية.

فريق هند�سي تابع لل�صندوق االجتماعي يقوم مب�سح ل�شوارع
احلبيلني الفرعية ً
متهيدا لعملية ر�صف
ردفان  /وضاح احلاملي

قام صباح الجمعة فريق هنديس تابع
للصنــدوق االجتامعي للتنميــة بالنزول
اليوم إىل الشوارع الفرعية ملدينة الحبيلني
وتحديدًا املحيطة مبستشفى ردفان العام
وكذلك يف ســوق الحبيلني الذي تتجمع
فيها املياه اآلســنة ومخلفــات األمطار
وقاموا بعملية مسح متهيدا لبدء مرشوع

الرصف الذي يطال هذه الشوارع ويتم يف
األيام القليلة القادمة .
وقال نائب رئيس اللجنة ":املشكلة من
السلطة املحلية والصندوق واملرشف عىل
العمل بازل الداعري أن هذا العمل ســوف
يخفف من معاناة املواطنني ويساعد من
تنقل وتحرك املتسوقني يف هذه األماكن،
مطالبا من كل املواطنني واملســتفيدين
من هذا املــروع بالتعاون مع الصندوق

االجتامعي من أجــل إنجاح هذا املرشوع
الذي سوف يخدم الجميع بدون استثناء ".
وكان فريق مــن الصندوق االجتامعي
للتنميــة قد اجتمع بعدد مــن املواطنني
يف مدرســة الشــهيد لبوزة قبل يومان
وتسجيل عدد من الشــباب الذين لديهم
الرغبة يف العمل وذلك يف مرشوع النقد
مقابل العمل .

خطة عاجلة لرتميم املباين املت�ضررة من انفجار �شرطة ال�شيخ عثمان

عــدن  /األمنــاء /عبدالســام
هائل :

تــرأس محافظ محافظــة عدن أحمد
ســامل ربيع صباح أمس بقرص املعاشيق
اجتامعا بحضــور الدكتور  /محمد أحمد
عيل ثابــت نائب وزير األشــغال العامة
والطرق كرس ملناقشــة خطــة معالجة
أرضار االنفجــار اإلرهــايب يف منطقة
عمر املختار والذي استهدف قسم رشطة

الشيخ عثامن .
وأكد محافظ عدن  /أحمد ســامل ربيع
عىل أهمية االجتامع الــذي جاء تواصال
لجهود وحرص قيــادة املحافظة وتنفيذا
لتوجيهات فخامة رئيــس الجمهورية /
عبدربــه منصور هــادي والحكومة يف
اإلرساع مبعالجة أرضار الحادث اإلرهايب
واملتمثل بإقرار خطة عمل عاجلة إلعادة
ترميم الشــقق املترضرة يف عامريت (-٤

رئيس التحرير

مدير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

ترضرا .
ه) األكرث
ً
وأضــاف محافــظ عــدن أن الجهود
واالجتامعــات متواصلــة للرشوع يف
عمليــة الرتميــم وإعــادة التأهيل لتلك
الشقق والتي كان قد تم رفع تقرير أويل
بترضرها من قبل مديرعام مكتب األشغال
العامة املهنــدس  /وليد الــراري إىل
جانب الجهود املبذولة يف جانب االهتامم
مبعالجة الجرحى واملصابني .

الم ــدير الفن ــي

مراد محمد سعيد
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