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محليات

المسؤول اإلعالمي لجالية أبناء الجنوب بوالية أالباما األمريكية الشاعري لـ"األمناء":

حلج/ األمناء/ محمد السالمي:
تــويف 5 طاب واستشــهد 6 آخرين مــن الطــاب املتقدمني ألداء 

االختبارات بالثانوية العامة لهذا العام.
ذكر ذلك مدير إدارة االختبارات مبكتب الرتبية والتعليم مبحافظة لحج 
أحمد ثابت. مضيفا بالقول: "تغّيب عن الحضور والجلوس لاختبارات أكرث 
من 300 طالب وطالبة نتيجة األوضاع االقتصادية والظروف املعيشــية 
الصعبة التي يعاين منها الطاب وأرسهم والتي أحالت من حضور هؤالء 
الطاب باإلضافة إىل التشــديد وضبط حاالت انتحال الشخصية من قبل 

بعض األشخاص".
مــن جانبه قال مرشف املركز االمتحاين ملركــز أ بثانوية صرب توفيق 
محســن محمد: "إن إجاميل عدد الطاب املتقدمني ألداء االختبارات يف 
هذا املركز بلغ 200 طالب فيــام بلغ عدد املاحظني 20 ماحًظا ومرشف 
ووكيل للمركز االمتحاين و2حراس و4 حراسات أمنية و2 عامل خدمات".
وأضاف: "توجد لدينا إشــكالية باملركز االختباري تتمثل بانقطاعات 
الكهرباء واملياه، وهذه املشــكلة نعاين منها منذ بــدء االختبارات. لذلك 
نتمنى أن تحظى هذه املدرسة مبرشوع من خال توفري منظومة الطاقة 

الشمسية كحل بديل النقطاعات الكهرباء".

حلج/ األمناء/ خاص:
قتل جندي يف اللواء الثاين حزام أمني املرابط يف جبهة كرش شامل 

مديرية القبيطة مبحافظة لحج.
وقال مصدر عســكري إن الجندي أثري صالح سام يقيض جزًءا من 
وقت دوامه يف نزع األلغام يف املناطق املجاورة لخط التامس بني القوات 
التابعة للمقاومة الجنوبية وجامعة الحويث عىل الحدود بني محافظتي 

لحج وتعز شامال.
وبحســب املصدر فإن الجندي بينام كان يحاول نزع عبوة ناســفة 
زرعتها مليشــيا الحويث يف منطقة ركب ثربة بعزلة كرش، إال أن العبوة 

انفجرت به وتسببت مبقتله يف الحال.
من جانب آخر قالت مصادر محلية إنه عرث عىل فتاة مشنوقة مبطبخ 

منزل قريبتها بإحدى مناطق مديرية تنب.
وأفادت املصــادر أن الفتاة طالبة يف الثانويــة العامة وهي تجلس 
لامتحــان بإحدى املدارس بتنب كانت قد ذهبــت إىل منزل قريبتها ألداء 

االمتحان باملدرسة التي تقع بالقرب من منزل قريبتها.
ومل يعرف بعد أســباب ودوافع هذا الحــادث املفاجئ الذي أثار حزن 

الجميع، كونها يف مقتبل العمر وتقدمت لامتحان لتحديد مستقبلها.

األمناء/ خاص:
استغرب واســتنكر مواطنو حي عبد القوي بالشيخ عثامن )روضة 
أروى( من اســتهتار طوارئ املنطقة الثانية وعدم التجاوب مع الباغات 
املتكررة من األهايل، حيث وإنهم تقدموا بباغات متكررة لطوارئ املنطقة 
الثانية بانقطاع الكهرباء عن مواطني الحي لثاثة أيام بسبب نفس الخلل 
الــوارد بني فرتات متقاربة، وذلك نتيجة عــدم وجود حل جذري ونهايئ 

للمشكلة.
وقال املواطنون إنهــم نزلوا إىل طوارئ املنطقــة الثانية وتفاجؤوا 
من االســتهتار الحاصل واألعذار الواهية التــي تصدر عن مرشف النوبة 
بتامطله عن النزول للحي، مشريين إىل أنه من املعروف يف عمل النوبات 
أن النوبة املنرصفة تقوم بتسجيل تقريرها الفني للنوبة املستلمة ترشح 
فيها األعامل التي تم إنجازها واألعامل التي مل يتم العمل فيها واألسباب 
التي أدت إىل عدم تنفيذ األعامل، وهذا يساعد النوبة القادمة يف عملها، 
لكن هذا مل يحدث بطوارئ املنطقة الثانية ألن الباغات املسجلة بالطوارئ 

ال يتم العمل فيها. 
وختم شــكواهم بالقول: "نبعث برســالتنا هــذه إىل مدير املنطقة 
الثانية املهندس توفيق هزاع ونائبه وإىل كل مســؤول يف املنطقة الثانية 
وعربها نقدم باغا مبا وجدناه من اســتهتار من طوارئ املنطقة الثانية 
بينام املواطن يكتوي بنار لهيب الحر القاتل، كام أننا نشــكو من املختص 
واملســؤول عن متابعة اإلصاحات يف حي عبدالقــوي من عدم تجاوبه 

ومامطلته مع املواطنني".

األمناء/ خاص:
الُزبيدي،  عيدروس  الرئيس  اســتقبل 
رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب، نائب 
قيادات  الرئايس،  القيــادة  رئيس مجلس 
األحزمــة األمنيــة يف العاصمــة عدن، 
ومحافظتي أبني، ولحج، ملناقشة الخطط 

األمنية.
وأمر القيــادات األمنية بتكثيف جهود 
التدريب لرفــع كفاءة املقاتلني، واالعتامد 
عــىل الوســائل التقنية بغــرض تعزيز 

القدرات القتالية، إلنجاز املهام األمنية.
األمنية،  اليقظة  رفــع  برضورة  ونوه 
وتعزيز التنســيق بني األجهــزة األمنية، 
التهديدات،  ومجابهــة  القانــون  لفرض 
األمن،  لتحقيق  األمنية  بالجهود  مشــيدا 

ودرء خطر اإلرهاب.
واســتعرضت القيادات األمنية الحالة 
األمنيــة يف نطاقها الجغرايف، وخططها 

األمن واالستقرار والسكينة  للحفاظ عىل 
العامة.

العاصمة  محافظ  االجتامع  يف  شارك 

والدكتور نارص  مللــس،  أحمد حامد  عدن 
الُخبجي، عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة 

شؤون املفاوضات.

نحذر اجلنوبيني من االجنرار خلف دعوات املناطقية و�صق ال�صفوف

وقفة احتجاجية يف ال�صيخ عثمان للمطالبة بتوفري الكهرباء

ا�صت�صهاد 6 طالب ووفاة 5 اآخرين من الطالب الرئي�س الُزبيدي يراأ�س اجتماًعا لقادة االأحزمة االأمنية يف عدن واأبني وحلج
املتقدمني الختبارات الثانوية بلحج

مقتل جندي بانفجار عبوة نا�صفة 
وانتحار فتاة �صنًقا يف حلج

ا�صتهتار طوارئ املنطقة الثانية 
واأهايل عبد القوي ي�صتغيثون 

 األمناء/ معني الصبيحي: 
دعا املســؤول اإلعامي لجاليــة أبناء الجنوب 
بواليــة أالبامــا األمريكية األســتاذ وضاح عيل 
الجنويب إىل  الوطــن  أبناء  الشــاعري كل  نارش 
الصفوف خلف  الوطنيــة ورص  الوحــدة  تعزيز 
والرتفع  الخافات  ونبــذ  االنتقايل  املجلس  قيادة 
عن الصغائر ونبــذ العنرصية بني أبناء املحافظات 
الجنوبية، محذرا إياهم من االنجرار وراء املناطقية 

املقيتة املمزقة للصف الجنويب الواحد.
وأكد وقــوف الجالية الجنوبية ودعمها الكامل 

للشعب الجنويب وتأييدها للمجلس االنتقايل وقيادته السياسية 
والعســكرية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاســم الزبيدي، 
مشاركة إياهم إحياء الذكرى الـ 2٨ إلعان لفك االرتباط يف 2١ 

مايو ٩4.
 وقال األستاذ وضاح الشاعري يف ترصيح خص به األمناء: 
"علينا جميعــا الثبات اليوم أكرث مــن أي وقت مىض أمام كل 

التحديــات التــي يواجهها الوطن والشــعب 
والقيــادة ال ســيام تحديات اإلرهــاب املمول 

واملخدرات واإلعام املضلل".
ونــوه الشــاعري إىل أن أبنــاء الجاليات 
الجنوبيــة يف أمريــكا يثقون بقــدرة وإرادة 
الشعب الجنويب عىل الصمود أمام كل املؤامرات 
التاحــم ورص الصفــوف وتوحيد  من خال 
الكلمة والــرأي ونبذ الخاف واالســتمرار يف 
الســري بالطريق الســيايس اآلمن الذي رسمه 
الدولة  القيادة للوصول لفك االرتباط واستعادة 

الجنوبية.
ولفت الشــاعري يف ختام ترصيحــه إىل أن أهم األولويات 
يف املرحلــة الحالية هي معالجة الجانــب االقتصادي، وتوفري 
الخدمات للمواطنني، والبحث عن الُسبل الكفيلة بخلق انتعاشة 
ُتخرج الباد من وضعها الحايل واستكامل تطبيق اتفاق الرياض 
وضامن الرشاكــة واملناصفة وإخراج القوات العســكرية إىل 

جبهات القتال ومتكني الجنوبني من إدارة محافظاتهم.

األمناء/ خاص:
نظم العرشات من ســكان منطقة كود 
عثامن مبديرية الشــيخ عثامن بالعاصمة 
احتجاجية،  وقفــة  الثاثــاء،  يوم  عدن، 
املنقطع  الكهربايئ  التيار  بعودة  للمطالبة 

عن املنطقة منذ سبعة أشهر؛ يف ظل عدم 
املعنيني،  قبل  للحلول من  وغياٍب  استجابة 

بالرغم من مراجعتهم بشكٍل دوري.
الســلطة  املحتجون  دعا  الوقفة  ويف 
املحلية ومؤسســة كهرباء عــدن لتحمل 
مســؤوليتها يف توفري محمول كهربايئ 

جديد يغذي املنطقــة وينهي معاناة املئات 
من األطفال والنساء وكبار السن من ذوي 

األمراض املزمنة.
وتســبب انقطاع التيار الكهربايئ عن 
إنســانية وضاعف من  أزمــة  املدينة يف 

معاناة املواطنني يف املدينة.


