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تفا�صيل �إ�سقاط طائرات حوثية
م�سرية حاولت ا�ستهداف قاعدة العند

حلج  /األمناء  /خاص :
متكنت دفاعات قوات الجيش يف قاعدة العند مبحافظة لحج ،مســاء أمس
األول من إسقاط طائرة مســرة من دون طيار تابعة مليليشيات الحويث كانت
تستهدف القوات العسكرية يف قاعدة العند مبحافظة لحج
وقال مصدر عسكري يف قاعدة العند الجوية مبحافظة لحج  :إن الدفاعات
األرضية متكنت من إسقاط طائرة مسرية تابعة مليليشيا الحويث املدعومة من
إيران ،خارج أجواء القاعدة الجوية ،وأوضح إنه تم إسقاط الطائرة دون وقوع
ضحايا.
وكانت مليشيات الحويث استهدفت بطائرة مسرية يف يناير املايض القاعدة
الجنوبيــة بالعند  ،أثناء عرض عســكري لقوات املنطقة العســكرية الرابعة ؛
فأســفر الهجوم  ،عن استشهاد مدير االســتخبارات العسكرية اللواء/محمد
صالح طامح  ،ونائب رئيس هيئة األركان العامة للجيش اليمني/صالح الزنداين
 ،وقرابة  15جنديّ ç.

ف�ضيحة جديدة جلي�ش م�أرب...قائد ع�سكري
يف جي�ش املقد�شي يتزوج ابنة ٍّ
قيادي حوث ٍّي

األمناء/خاص:
يف فضيحة جديــدة لجيش مأرب تزوج القائد محمــد الرحبي قائد الكتيبة
الثانية يف معســكر كوفلمبأرب عىل بنت القيادي الحويث أبو رفيق الكبيس
مرشف الحوثيني يف مديرية العدين.
وحرض العرس ضباط كبــار مواليني للرشعية قادمني من مأرب و الجوف و
ضباط وجنود عبدامللك الحويث و أشخاص يعدون باألصابع من الضيوف يعتقد
أنهم من لبنان و إيران.

تدريب قوة جديدة تابعة للحزام الأمني
للم�شاركة يف جبهات ال�ضالع
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ُ
الرئي�س الزبيدي ي�ؤكد على �أهمية تن�شيط احلراك
الثقايف والأدبي يف اجلنوب

عدن  /األمناء  /خاص :

التقى الرئيس القائد عيدروس قاســم
الزُبيدي ،أمس األربعــاء ،رئيس وأعضاء
االتحاد العام لألدبــاء والك ّتاب من عموم
محافظات الجنوب.
واستهل الرئيس الزُبيدي اللقاء بكلمة
رحــب خاللهــا بالحارضين ،ومشــيد ًا
باألعــال املنجزة لالتحــاد العام لألدباء
والك ّتــاب الجنوبيني خالل الفرتة املاضية
باتجاه استكامل تأســيس فروع االتحاد
بعمــوم محافظــات الجنــوب ،وكــذا
باملشــاركات الخارجية اإليجابية ،وحصد
جوائز أدبية وثقافية ببعض املســابقات
العربية والدولية من قبل املشــاركني من
بعض أدباء الجنوبيني.
ّ
وحــث الرئيس الزُبيــدي ،الحارضين
عــى رضورة تفعيل األنشــطة الثقافية
وإعادة إحياء املــوروث الفني واملرسحي
والفلكلور الشــعب ،واســتمع منهم إىل
العديد من املالحظــات واملقرتحات التي
شــملت مختلف املواضيع والقضايا التى
تهــم اإلبداع يف جميــع مجاالته األدبية
والفنــون و الثقافة بشــكل عام ،ويف
مقدمتها العمل عىل إنشاء املسارح ودور
السينام ،وكذا البدء بالتفكري الجدّي نحو
إنشاء دار للطباعة والنرش التي ستسهل
طباعة الدواوين واملجالت الثقافية.
كام بحــث الرئيــس الزُبيــدي ،مع
الســبل الكفيلــة بتفعيل
الحارضيــن ُ
النشــاطات اإلبداعيــة يف املــدارس
والجامعات واملعاهد ،حيث قدم الحارضون
عدد ًا من املقرتحــات والتوصيات ،ومنها

إعادة املــواد الفنية للمناهج الدارســية
كامديت املوســيقى ،و الرسم ،باإلضافة
إىل إعــادة املكتبات املدرســية باملدارس
ودعم املناهج الوطنية واالهتامم بصيانة
و ترميم املقار الثقافية واملسارح.
وشدد اللقاء عىل رضورة دعم االتحاد
ليــؤدي دوره املناط به مــن خالل إقامة
دورات يف مجاالت فن ّية كالخط والزخرفة
والنحت والســينام واإلخــراج واملرسح
واملوســيقى  ،وتذليل كافــة الصعوبات
والتعقيــدات أمام الفنانني والشــعراء،
وتبني أعاملهم وإخراجها بالشكل الالئق
ووضع التصــورات الالزمة لكل ما طرح
من مواضيع وقضايا يف مجال الثقافة.
ويف نهاية اللقاء؛ح ّيا الرئيس الزُبيدي،
هــذه الكوكبة مــن األدبــاء و الكتاب

والفنانني ،واعد ًا إياههــم بالعمل الجاد
نحو إعــادة الوجه املــدين والحضاري
للجنوب ،واســتمرار الدعم الالزم لتنفيذ
كافة التصورات واملقرتحــات مبا يخدم
تعزيز االنتامء والوالء الوطني...
ً
بالذكرأيضــا  :إن وطننا الزال
وجدير
ملي ًئــا باملبدعني ممــن مل يكونوا ضمن
كوكبة املشــاركني يف كثري من مثل تلك
الفعاليات الدول ّيــة واملحل ّية ؛ يرجع ذلك
ّ
عامة تعود لقصور
الشك ألسباب ــ ّ
ربا ّ
اإلبالغ إليهم مسبقا ,أومت ّنع ّية وانشغال ّية
خاصة ؛ لهذا نأمل أن يكون االجتامع الذي
ّ
ت ّم فيه الكثري من األطروحات  ,واألمنيات
أن تالمس ك ّل مأموالتها تزايدا  ,واتساعا
للجميع كحــال رؤية الوطــن وخرياته
املتسعان املتسعَ ني للجميع...

املقاومة اجلنـوبية تك�سر ً
هجوما ً
حوثيا على جبهة امل�شاريح حبيل الفرخ بحجر

الضالع/األمناء/نواس احلميدي:
دشــنت صباح الثالثاء قوات الحزام األمني تدريــب دفعة جديدة يف عامها
التدريبــي 2019م  ,عىل كافة فنــون القتال وذلك من أجل تأهيلهم بدن ّيــًــا
وعقل ّيـ ًـــا ليتم إرسالهم لتعزيز إخوانهم املرابطني يف جبهات القتال من أجل
تحرير الفاخر والعود وبقية املناطق الخاضعة ملليشيات الحويث.
وقال القائد أوسان الشــاعري الذي يقوم بعملية تدريب الجنود يف ترصيح
لـ"األمناء "  :إن هذا الدفعة التي يتــم تدريبها تحت إرشاف قيادة ذات خربات
عســكرية يتم تعليمهم التكتيكات العســكرية ،وأن هذا الدفعة ســوف تقلب
موازين املعركة لصالح قوات الحزام والقوات الجنوبية .
وتتكــون هذه القوة من كتيبة التدخل الرسيــع  ،وكتيبه الصاعقة  ،وكتيبة
املشاة وغريها .

ماهي ال�شروط التي و�ضعتها قوات النخبة
ال�شبوانية لرفع نقاطها ؟

األمناء/خاص:
قامت قوات النخبة الشــبوانية بعتق بوضع رشوط لرفــع النقاط األمنية
التابعة لها من داخل املدينة.
وأفادت مصادر خاصة أن الرشوط شملت خروج كامل للقوات التابعة للواء
 21ميكا من مدينة عتق ،وإلغاء القوات املشــركة وتحديد مهام الجيش خارج
املدن.
ولفتت إىل أن الرشوط تضمنت تسليم ملف أمن عتق لألجهزة األمنية والنخبة
الشبوانية.
وأشارت تلك املصادر إىل أن تلك الرشوط طرحتها القوات أمام لجنة الوساطة
التي قادها رئيس املجلس االنتقايل لدى شبوة عيل السليامين ،ووكيل محافظة
شــبوة عبدالقوي ملروق لنزع فتيل التوتر يف مدينة عتق بني النخبة الشبوانية
والقوات التابعة للرشعية.

األمناء/خاص:
نجحت قــوات املقاومــة الجنوبية
يف كرس هجوم واســع شنته مليشيا
الحويث فجر أمس عــى موقع حبيل
َ
الفرخ شامل غرب حجر.
وسبق أن متكنت املقاومة الجنوبية
من كرس هجوم سابق قامت به مليشيا
الحــويث االنقالبية يــوم أمس األول
عىل موقع حبيل َ
الفرخ وعىل عدد من
املواقع األخرى يف منطقة حجر.
وأفادت مصادر محليــة أن هجوم
املليشــيا يوم أمس كان بهدف سحب
جثث عنارصها التي كانت محارصة يف
أحد الوديــان القريبة من املوقع والتي
خلفتها معركة يوم أمس األول.

الوزير الكارثي (اجلبواين) يوا�صل �إ�صدار قرارات كارثية

عدن/األمناء/خاص:

أصدرت النقابة العاملية يف مطار عدن
الدويل بيان رفض لقرار وزير النقل صالح
الجبواين والذي قــى بتكليف الكابنت
حسني ذيبان للقيام بأعامل رئيس الهيئة
العامة للطريان املــدين واإلرصاد ،والذي
ســبق للجبواين أن قــام بتكليفه وكيال
للهيئة قبل ما يقارب الشــهر حيث قوبل
حينها القرار برفض قاطع من قبل النقابة
كونه سيؤثر عىل مســتحقات املوظفني
التي الزالت ترصف عــر وكيل الهيئة يف
صنعاء.

واعتــرت النقابــة إرصار وزير النقل
عىل تنفيذ القرار بأنه تح ٍد صارخ للعامل
حيث قام بفرض قراره وتنفيذه بالقوة يف
الهيئة وبقوة عسكرية تابعة له.
ووجهت النقابة رســالة مناشدة إىل
فخامة رئيس الجمهورية املشــر عبدربه
منصور هادي طالبت فيها بإلغاء قرارات
وزير النقل ومحاســبته لكونه يرص عىل
خلق املشــاكل واالنقســامات يف الهيئة
ومطاراتها والتي ســتؤدي لتوقف حركة
الطريان يف املطارات إذا ما اســتمر تعنت
الوزير .

