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شدد عىل التوحد تحت أي مسمى وأكد استحالة العودة إىل المايض..

فيما القبائل تستميت وتحقق انتصارات واألهايل يضطرون إىل الزنوح ..

د� .صالح يحيى :مند �أيدينا لالنتقايل
والعداء له وللتحالف جمرد �أكاذيب ود�س

قرى �شعب ال�صبيحة يف مرمى ق�صف امللي�شيات

األمناء/حافظ الشجيفي :

تواصل مليشيا الحويث واملخلوع صالح
ارتكابها لجرائم فادحة بحق أهايل وادي
شعب الصبيحة رشق مديرية طورالباحة
 ،حيث أجــرت أهايل القــرى عىل ترك
منازلهــم ومغادرة ديارهــم تحت نريان
القصف الذي يســتهدفهم من السلسلة
الجبلية التي تحيط بوادي شعب شام ًال .
وترتكب مليشــيا الحويث وصالح منذ
يوم الســبت جرائم بشعة بحق املواطنني
يف منطقة وادي شعب التابعة ملحافظة
لحج.
وأكدت مصادر ميدانية أن مليشــيات
الحويث وصالح التــي انترشت عىل تلك
الجبال منذ أســبوع ومواقع أخرى تقوم
منــذ ليلة أمــس بقصف قــرى ومنازل
املواطنني براجامت الصواريخ واملدفعية
الثقيلة بشكل عشوايئ.
وأضافــت املصــادر أن القصف دفع
باألهــايل إىل النزوح تحت نريان القصف
نث ال برش وال حجر وال حتى
الذي مل يست ِ
املوايش والشجر.
من جانبهــم طالب األهــايل طريان
التحالف العــريب بقصف تلك املواقع التي
تقوم املليشــيا الحوثيــة حاليا بقصف
القرى واملنازل بشكل عشوايئ منها  ،كام
طالبوا القادات العســكرية بأن ميدوهم
بالســاح والذخــرة يك يتمكنــوا من
مواجهتهم والدفاع عن أنفسهم..
وبحســب املصادر فقد طال القصف
قرى " ُ
"شاب" و "القبع" وشعب األعىل،
وقرى أخرى من الوادي ما أدى إىل تدمري
عدد من املنازل واملدارس.
ُ
اضطرت أكرث من مائتي أرسة
هذا وقد
خالل األيام القليلــة املاضية يف منطقة
وادي شــعب األعىل واألوســط للنزوح
والترشد وترك منازلهم ومســاكنهم بعد
حصار املنطقة من قبل مليشيات الحويث
و املخلــوع صالح منذ عــدة أيام وقطع

الطرق ومنع وصول املياه واملواد الغذائية
واالحتياجات األساســية إىل السكان ؛
باإلضافــة إىل تعــرض املنطقة للقصف
العشــوايئ والقنص من قبل مســلحي
املليشــيات االنقالبية التي تتمركز عىل
القمم والسالسل الجبلية التي تحيط بها
من ثالثة اتجاهات .
ولقي مواطنان عــى األقل من أهايل
الــوادي مرصعهام  ،فيــا أًصيب أربعة
آخرون بقذيفة هاون اســتهدفت مدرسة
كانــوا إىل جوارها ظهر األحــد من أحد
الجبال املطلة عىل الوادي بعد أن متكنوا
من السيطرة عليها يف وقت سابق .
وقال شــهود عيــان أن مجموعة من
أبناء الــوادي كانــوا يف طريق عودتهم
إىل منازلهــم عندمــا أصابتهــم قذيفة
هاون اســتهدفت املدرســة التي كانوا
بالقرب منها يف تلــك األثناء ما أدى إىل
استشهاد عبدالقاهر عبدالرشيد الشعبي
 ،وعبدالفتاح نارص العطري  ،فيام أُصيب
البقية بإصابات بليغة أسعفوا عىل إثرها
إىل مستشفيات لحج وعدن ويشار إىل أن

دشــن محافظ محافظة لحج الدكتور
نارص الخبجــي ومدير عام رشطة املرور
العقيد قحطان أحمد عــي صباح أمس
عملية ترقيم الدراجات النارية يف عاصمة
محافظة لحج.
ويف التدشــن اطلــع الخبجي عىل
اإلجــراءات التي من خاللهــا يتم ترقيم
الدراجات النارية يف رشطة املرور.
وأوضح مدير عام رشطة املرور املراحل
التي مرت بها عملية ترقيم الدارجات والتي
تم من خاللها الجلوس مع مدير عام أمن
املحافظة العميد صالح الســيد واطالعه
عىل جميع إجراءات الرتقيم.
ويف الســياق نفســه تفقد محافظ
لحج مكتب الجامرك حيــث التقى هناك
بنائب مدير الجامرك ورئيس لجنة ترسيم
املركبات األســتاذ محمــد أحمد القديس
واطلع املحافــظ عىل جميــع إجراءات
الرتسيم.
وأوضح رئيس لجنة ترســيم املركبات

عن آلية العمل يف مكتب الجامرك وعملية
الرتسيم لجميع املركبات يف املحافظة عرب
اإلجراءات الجمركية والقانونية .
حرض التدشني ٌ
كل من مدير مكتب مدير

األمناء/خاص:

شــدد القيادي يف الحراك الجنويب د  .صالح يحيى ســعيد عىل التوحد
لجميع املكونات تحت أي (مسمى) أو تحت إطار املجلس االنتقايل  ،وقال أن
العداء (لالنتقايل أو التحالف)مجرد (أكاذيب ودس).
وأضاف يحيى صالح سعيد يف لقاء لقيادات يف مجلس الحراك والشباب
واملرأة الذي عقد بقاعة فندق سام اإلمارات بعدن صباح االثنني ":نحن لسنا
ضد املجلس االنتقايل وحتى اآلن مند أيدينا ونقول لهم الزم نتحاور ونجلس
عىل طاولة وحدة للتوحيد تحت املجلس أو تحت أي مســمى آخر ونتفق عىل
األهداف الرئيســية وأهمها التحرير واالســتقالل وال ميكن نتنازل عن هذا
الهدف".
وأكمل ":نحن ندعو كافة املكونــات الجنوبية يف الداخل والخارج إىل أن
نوحد أنفســنا ضمن صيغة معينة ولدينا دعوة للجميع ومبادئ وأســس ،
ومن هذه املبادئ الربنامج والهيكل التنظيمي واألهداف وســوف نلتقي مع
كل املكونات خالل األيام القادمة ونحن واثقون بأننا من خالل هذه اللقاءات
ستوحد الجنوبيني وانفصالهم".
وأردف  ":ال ميكن أن نعود للــايض ملا فيه من رصاعات  ،تلك الرصاعات
التي كان يغذيها البعض من خارج الجنوب رصاعات دموية وسياســية بني
الجنوبيني مام أدى إىل خسارة الكثري من قيادات الجنوب  ،ونحن نقول لكم
معانا تجربة متواضعة من  63إىل اآلن وعشــنا كل األحداث وكنا بعيدين عن
الرصاعات الدموية ".

حالة البعض منهم خطرية.
وقال مصدر يف جبهة شعب أن املعارك
الزالت مستمرة وتزداد رضاوة يف الوقت
الذي تم تدمري مدفع  ٢٣تابع لالنقالبيني
من قبل كتيبة القائد حمدي شكري الذي
بدوره عزز جبهة شعب بأكرث من خمسني
فرد من شباب املقاومة .
التوغل األخري لقوات املخلوع ومليشيا
الحويث باتجاه طور الباحة يف الصبيحة
يــأيت بالتنســيق مــع بعــض املوالني
للمليشيات من ســكان املناطق الحدودية
وتحديــدا يف منطقة الــرزوق واليفوع
التابعة ملديرية القبيطة.
وناشــد الشــيخ صالــح عبدالحميد
الشــعبي قيادة املنطقــة الرابعة وقوات
التالف العريب بتعزيز املقاومة بالســاح
والذخرية كون منطقة شــعب حساسة
ومهمة وهــي حدوديــة وال توجد فيها
جبهة مقاومة منذ اجتيــاح املحافظات
الجنوبية بداية شــهر مارس  ٢٠١٥م من
قبل قوات صالح ومليشيا الحويث.

ماهي اخلطة اجلديدة التي �أعلنها حمافظ البنك
املركزي لإنعا�ش ال�سيولة يف الأ�سواق املحلية ؟

عدن  /األمناء :

حمافظ حلج ومدير عام �شرطة املرور يد�شنان عملية
ترقيم الدراجات النارية بلحج

حلج  /األمناء  /يوسف الفقيه:

عام أمن لحج العقيــد محمد الصامتي ،
ونائب مدير التوجيه املعنوي يف املحافظة
زاهي النفييل  ،وعدد من املســؤولني يف
املحافظة .

أعلن محافظ البنــك املركزي اليمني منرص القعيطــي أن «األيام القادمة
ستشــهد حضور ًا نوعي ًا للبنك املركــزي يف العاصمة عــدن ويف مختلف
املحافظات ،خصوص ًا يف املناطق الخاضعة لسيطرة الرشعية».
وأشــار إىل إعداد البنك املركزي خطة متكاملة نحو إنعاش الدورة النقدية
للسيولة املحلية وإدارة وتفعيل السياســة النقدية وأدواتها ،مبا ينسجم مع
انتهاج سياســة مالية مناســبة وفعالة من قبل الحكومة تكون يف خدمة
التنميــة االقتصادية واالجتامعيــة ،وذلك عقب التوجيهــات التي وصفها
بـ«الصارمة» من الرئيــس اليمني عبد ربه منصور هادي« ،والقاضية بالح ّد
من التجــاوزات الحاصلة ،والتغلب عىل العوامل التي ســاهمت يف زعزعة
االستقرار واهتزاز الثقة بالعملة الوطنية».
وقال محافظ املركزي اليمني ،إن «الجهود التي يبذلها الرئيس يف مختلف
املجاالت :السياســية واالقتصادية واالجتامعية واإلنسانية ستسهم بشكل
كبري يف تثبيت مكانة ودور الرشعية ،لالســتمرار يف اســتكامل مســار
التحرير والبناء ،وتحقيق التعايف االقتصادي ،وإعادة اإلعامر يف كل املناطق
واملحافظات اليمنية».
وأضاف أن «إعالن الرئيس عن نتائج لقائه املثمر مع أخيه ويل العهد نائب
رئيــس الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية الســعودية األمري محمد بن
سلامن يجســد بالفعل وحدة الهدف واملصالح واملصري املشرتك الذي يجمع
بني البلدين ،والتعاون املشــرك يف مواجهة التحديات املختلفة التي تواجه
البلدين».
وأشــار إىل أن «تأكيد رئيس الجمهورية حول التمهيــد ملعالجات قادمة
لعــدد من القضايا املختلفة ويف مقدمتها وضــع وديعة مالية قدرها مليارا
دوالر لصالح البنك املركزي اليمني لدعم استقرار سعر رصف العملة الوطنية،
وتأمــن الوقود ،واحتياجات الكهرباء من الديزل واملازوت وبصورة منتظمة
ملدة عام ،سيحقق استقرارا يف املدن واملحافظات ،وسيسهم بشكل كبري يف
الحد من تدهور ســعر الريال اليمني ودعم مركز العملة الوطنية يف أسواق
الرصف األجنبي» .
وأكد القعيطي أن «الوديعة الســعودية الجديدة ســتكون بال شك فاتحة
خري وثقة لالقتصاد الوطني ،وعامال مهام لتوطيد ثقة املؤسســات الدولية
واإلقليمية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة واملساندة للبنك املركزي اليمني،
وهي بداية لسلسلة من اإلجراءات واملساعدات االقتصادية التي ستعيد الحياة
إىل طبيعتها بوترية عاجلة ،وبداية أيض ًا إلنعاش وتعايف االقتصاد اليمني» .
ونوه محافظ البنــك املركزي القعيطــي ،إىل أن « توجهات البنك املركزي
ســتكون حازمة مع كل املخالفني واملتالعبني باملال العام ،وجادة يف ُحسن
تخصيص واستخدام املوارد العامة».
وأكد أن الصعوبــات الحاليــة يف طريقها إىل الــزوال ،والريال اليمني
سيتجاوز أزمته قريب ًا ،داعي ًا البنوك ورشكات الرصافة إىل أن يتكاتفوا ويثقوا
ويدعموا اإلجراءات الحالية وحزم اإلصالحــات التي بصدد تنفيذها من ِقبل
البنك املركزي بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية.

الو�سط ال�صحفي يودع الإعالمي وال�صحفي الكبري (عرفات مداب�ش)

األمناء  /خاص :

ودع الوســط الصحفــي  -يوم أمس
 اإلعالمــي والصحفــي الكبري ،عرفاتمدابش ،وكيــل وزارة اإلعالم املســاعد
لقطــاع الصحافــة ،بعد حيــاة حافلة
بالعطاء والعمل الصحفي املثابر واملتميز

3

الباحث عن الحقيقة.
ونعتت وزارة اإلعالم الصحفي عرفات
مدابش  ،مؤكدة أن وفاته م ّثل خســارة
كبرية للوسط الصحفي .
وأعرب وزير اإلعالم معمر اإلرياين عن
بالغ حزنه لرحيــل الفقيد  .معترب ًا رحيله

خســارة كبرية للصحافة يف اليمن التي
تعاين وضع ًا هو األســوأ يف العامل بفعل
الحرب الرضوس التي شــنتها امليليشيا
االنقالبية عىل كافة الصحفيني ووسائل
اإلعالم املناهضة لالنقالب.
وأكد اإلريــاين يف ترصيــح نرشته

وكالة ســبأ أن الوســط الصحفي خرس
ً
صحفية ومعلــ ً
ا كبري ًا .
برحيلــه قامة
مشري ًا إىل أن الفقيد من أوائل الصحفيني
الذين ســاهموا يف إعالء الكلمة والبحث
عن الحقائق ونرشها مبســؤولية مهنية
منقطعة النظري.

"األمنــاء" تتقــدم بصــادق العزاء
واملواساة ألرسة الزميل "مدابش" سائلني
املوىل عز وجل بأن يتغمد الفقيد مدابش
بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح
جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب
والسلوان  ،إنا لله وإنا إليه راجعون ..

