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األمناء/خاص:

رسد اإلعالمي صالح بــن لغرب ،ما يجري يف املهــرة ،قائ ًال " :جيوش
من املســلحني من صنعاء وذمار وصعدة وعمران ،بأسلحتهم وسياراتهم
الفارهة معظمهم يتجول بســيارات ضخمة وأســلحة متنوعة رشاشات
وآربيجيات ومعدالت وأسلحة أخرى كثرية".
وكتب بن لغرب ،يف تغريدة لــه عىل موقع التواصل االجتامعي (تويرت)
رصدتها "األمناء"" :ميلؤون كل الفنادق حتى ال تكاد تجد غرفة فيها رغم
كرثتها يرصفون ببذخ غريب".
وتابع" :عــال الفنادق والبقــاالت والدكاكني مدججون باألســلحة
وبحسب أصدقاء يل؛ فإن هذه الظاهرة تضاعفت عرش مرات خالل الشهر
املايض فقط".
وأضاف" :تم استجالب اآلالف من الشامليني ..جيش يبدو كامال ،فامذا
يحدث هناك؟".

نقابات كهرباء عدن حتذر من
توقف تام للمنظومة الكهربائية

األمناء /خاص:

ناشدت نقابات كهرباء محافظة عدن األشقاء يف التحالف العريب
بقيادة اململكة العربية الســعودية ودولة اإلمــارات العربية املتحدة ،
برسعــة التدخل لتوفري وقود ملحطات توليــد الطاقة الكهربائية يف
عدن بشكل عاجل.
وقال أحمد املظفــري نائب رئيس املكتب التنفيذي لنقابات كهرباء
عدن يف مناشدة مســتعجلة وزعها عىل وســائل اإلعالم  ":ارتفع
مؤرش نفاذ الوقــود إىل أعىل مســتوى وزادت تحذيرات املختصني
يف محطات التوليد من توقف املولدات بشــكل كامل و انقطاع التيار
الكهربايئ عن املدينة بشــكل تام خالل الساعات القادمة بسبب نفاذ
املشتقات النفطية)".
وأضاف قائال" :نناشــدكم برسعة التدخل لتوفري الوقود ملحطات
توليد الطاقة الكهربائية فبانقطاع الكهرباء بشكل كامل يتوقف ضخ
املياه والتي هي أساس الحياة وتتوقف مضخات املجاري عن الشفط
 ،وتتوقف مراكز الغســيل الكلوي عن العمل وتكــون النتيجة املوت
املحتوم للمرىض ".
ولفتت نقابــات الكهرباء إىل أن توقف محطــات الكهرباء يعني
توقف وشــلل كامل للخدمات الصحية وزيادة معاناة املواطنني يف
عدن ناهيك عن ما سيرتتب عىل ذلك من خسائر اقتصادية وزيادة يف
معاناة املواطنني والنازحني .

ا�شتباكات يف جبهة ثرة تزامنــًا
مع و�صول تعزيزات للملي�شيات

األمناء /محمد جمال :

منذ ما يقارب الشهر والنصف واملليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات
عسكرية وحشود برشية إىل مديرية مكرياس وجبهة ثرة وبطريقة
ممنهجة حيث إن هذه التعزيزات والحشود تأيت بشكل متقطع بغرض
عدم لفت األنظار إليها .
حيث أعلنت بعض القــوات التحرك صوب مكرياس لتحريرها؛ مام
دفع املليشيات باســتقطاب تعزيزات لغرض استحداث مواقع جديدة
يف محاولة منها للتصدي ألي هجوم .
يف السياق ذاته وتزامنا مع األحداث ووصول تلك التعزيزات
؛ اندلعت اشتباكات مساء السبت بني أبطال املقاومة الجنوبية من
جهة وبني تلك املليشيات الحوثية من جهة أخرى .
وقال أركان حرب جبهة ثرة حسني الوحييش :إن املليشيات وحسب
مصادر العمليات الزالت تدفع بتعزيزات عســكرية وحشود برشية
وذلك يف محاولة منها الخرتاق مواقــع املقاومة  ،مؤكدا بأن أبطال
املقاومة لن يسمحوا لتلك املليشيات بالتقدم أو اخرتاق صفوفهم .
هذا وقد شنت تلك املليشــيات ليلة أمس هجوما باألسلحة الثقيلة
واملتوســطة عىل مواقع املقاومة الجنوبية غري أنه تم التصدي لهذا
الهجوم وكرسه من قبل املرابطني مــن أبطال املقاومة الجنوبية يف
الجبهة .
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األمناء  /خاص :
يواصــل وفد املجلــس االنتقايل
الجنويب برئاســة اللواء /عيدروس
الزبيــدي ،رئيس املجلــس  ،لليوم
الثالث عىل التــوايل مباحثاته غري
املبارشة يف حــوار جده الذي ترعاه
اململكة العربية السعودية الشقيقة .
وقد وصل وفد االنتقايل الجنويب
يــوم األربعــاء جدة تلبيــة لدعوة
اململكة العربية الســعودية للحوار
مع حكومة الرشعيــة عىل خلفية
األحداث األخرية التي شهدتها عدن .
وعىل الرغم مــن تخلف الرشعية
ورفضها رسميا للحوار إال أن املجلس
االنتقايل أعلن موافقته عىل مبادرة
الحوار التي أطلقتها الرياض ,معربا
عن رغبته يف احالل السالم وإنهاء

حالة التوتر .
وكانت مصــادر إعالمية تحدثت
يف وقــت ســابق أن الحــوار لن
يكون بشــكل مبارش بني الحكومة

واالنتقــايل ،موضحــة أن اململكة
ســتلعب دور الوســيط يف تقريب
وجهات النظر السيام يف مواضيع
هيكلة الرشعية.

مطالبات �شعبية مبحاكمة وزيري الكهرباء واملياه لدى حكومة ال�شرعية
األمناء/خاص:

تقدم أبناء الشعب الجنويب بشكوى
إىل مكتب األمم املتحدة يف العاصمة
عــدن والصليــب األحمــر الدويل و
الصحة والبيئة لدى املجلس االنتقايل
الجنويب و منظمة حقوق اإلنســان
عدن  ،حول ما ميارسه وزيرا الكهرباء
واملاليــة من تعســف طال الشــعب

الجنويب .
وجاء يف شــكواهم التــي تلقت
صحيفة "األمناء" نسخة منها  ":نحن
الشــعب الجنويب نرفع إىل سيادتكم
بهذه الشــكوى الجنائية ضد وزيري
املالية والكهرباء يف حكومة االحتالل
اليمنية للجنوب وذلك بتسببهم املتعمد
بقطع التيار الكهربايئ يف أشد فصول
الصيف وذلك بســبب منعهم املتعمد
وصول البرتول والديــزل للمحطات

ورفضهم إنزاله من الســفن الراسية
يف رصيف ميناء عدن وقد تسبب ذلك
بوفاة الكثريون من املرىض والشيوخ
يف منازلهم؛كــون البعــض منهــم
يعانون من أمراض مزمنة وبســبب
انقطاع التيار مل يتحملوا ذلك وفارقوا
الحياة " .
وطالــب أبنــاء شــعب الجنوب
مبحاكمة وزيري املاليــة والكهرباء
وفتح ملف تحقيق جنايئ ضدهام .

مقاومة العود يف قعطبة تعلن ت�أييدها لالنتقايل ولبيان مليونية (الوفاء للإمارات)
األمناء/خاص:

أعلنت قيادة املقاومة الشعبية يف
مديرية قعطبــة يف بيان صادر عنها
عن تأييدها املطلق للمجلس االنتقايل
الجنــويب ولبيان (مليونيــة الوفاء
نص
لإلمــارات ـ عدن) ،وجــاء يف ّ
البيان ":تعلن قيادة مقاومة (العود)
مبديريــة قعطبــة عن مســاندتها

وتأييدها ألبناء الضالع وقيادة املجلس
االنتقــايل الجنويب وتؤكــد قيادة
مقاومة العود تأييدهــا املطلق لبيان
(مليونية الوفاء لإلمارات ـ عدن)".
ً
وانطالقا من
وأضــاف البيــان":
مصرينا املشــرك يف خندق مواجهة
ميليشــيات الحــويث وتثمي ًنا للدور
الريادي والقيادي والنضايل للمجلس
االنتقايل الجنويب ومن مبادئ حركة

النضال وواحدية التالحم املســؤول
والهادف لتطهــر األرض من هيمنة
ورجس ميليشيات الحويث االنقالبية،
فإن قيادة مقاومة العود تعلن تأييدها
لكافة القــرارات بالبيــان الختامي
للمجلــس االنتقــايل الجنويب يف
مهرجان مليونية الوفاء لإلمارات يف
العاصمة عدن".

(مليونية الوفاء) جتتاح (تويرت) ومغردون ي�شكرون ال�سعودية والإمارات
األمناء /دميا منصور :

اجتاح اســم #مليونية_الوفــاء موقع
التواصل االجتامعي "تويــر" ،تعبريا عن
الشــكر والوفــاء من الشــعب اليمني يف
الجنوب للمملكة العربية السعودية ولدولة
اإلمــارات العربية املتحدة لكل ما قدمته من
تضحيات ليعيش بلدهم بسالم .
وكان مئات اآلالف يف عدد من محافظات
جنوب اليمن خرجوا يف تظاهرات حاشــدة
بعنــوان "مليونية الوفــاء" ،تلبية لدعوة
املجلس االنتقايل الجنويب لتقديم الشــكر
لقيادة وشــعب اململكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
وعرب املغــردون عن وفائهــم ملا قدمه
"التحالف العريب" ملســاعدة اليمن ،فقال
أحد املغردين شــاكرا اإلمــارات" :نبادلكم
الوفاء بالوفاء ....فشكرا لكم مددنا وعزوتنا
_إمارات الخــر ..قدمتم شــهداء وقدمتم

الســاح وصنعتم لنا جيــا قويا اليخىش
املوت تعلم واجتهد وفهم معنى حب الوطن
وحقيقة الفــداء والتضحية مل تبخلوا علينا
ومل نخذلكــم جنبا إىل جنــب حتى تحرير
أرضنا كاملة".
وقــال آخــر شــاكرا اململكــة العربية
الســعودية" :نحن شــعب ويف وأصيل..
واململكة قدمــت لنا الكثــر ..وأقل تقدير
نخرج نعرب لها عن شكرنا".
وشــارك بهذه التظاهرات جميع الفئات
من الكبار والصغــار ،حاملني أعالم وصور
حكام الســعودية واإلمــارات للتعبري عن
الشــكر ملا قدموه للمحافظات املحررة منذ
انطــاق عملية عاصفة الحــزم؛ فقال أحد
املغردين" :حشــود الوفاء يف اليمن تهتف
بكل محبة بِاسم اإلمارات والسعودية تقدير ًا
ملواقفهام الداعمة و تضحياتهام الكبرية " .
وقال آخر" :مليونية للجميع من أصغرنا
إىل أكربنــا وفا ًء لــكل الجهــود املبذولة..

شــوارع العاصمة عدن تتزين بأعالم دولة
اإلمارات والسعودية".
وأشــار بعض املغردون إىل أن الشــعب
اإلمارايت والشــعب الجنويب إخوة وال أحد
يســتطيع التفرقة بينهم؛ فقــال أحدهم:
"اإلمارايت و الجنويب إخوة و لن يســتطيع
أحد أن يفرق بينهم".
كام شكر املغردون دولة اإلمارات واململكة
العربية الســعودية شــعبا وحكومة لكل
ما يفعلونه من أجل اليمــن ،وقال أحدهم:
"نشكر اإلمارات واململكة عىل ما تفعله من
أجلنا فهام بالد الخري و السالم و التسامح".
وقال آخــر عن أهل اإلمــارات" :الغالني
أهــل اإلمارات أنتم أهل الوفــا والله يعزكم
�يإخواننا ..شــك ًرا عيال زايد شك ًرا إمارات
الخري".
وأوضح العديد من املغردين أن السعودية
واإلمــارات حليــف اســراتيجي للجنوب
وشعب الجنوب .

