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جرمية ب�شعة هزت �صنعاء�...أب يقتل
بناته الثالث ب�إغراقهن يف برميل ماء
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الرئي�س الزبيدي  :لودر �سجلت مواقف وطنية
�ستظل خالدة يف ت�أريخ �شعبنا

األمناء /خاص:

صنعاء  /األمناء  /خاص :
أقدم أحد اآلباء يف صنعاء عىل ارتكاب جرمية بشعة بقتل بناته بإغراقهن
يف برميل ماء  ,صباح الجمعة .
وقال ناشطون :إن املدعو عيل عبدالله النعامي ،أقدم عىل قتل بناته الثالث
غرقــ ًا يف برميل مياه ،وهن طالبات يف عُ م ِر الزهور يف حارة النرص الواقعة
جوار جامع الحسني مبنطقة الصافية .
وأفاد مصدر بأن البحث جا ٍر عن والدهن املجرم لينال جزاءه الرادع.
وأشار إىل أن املتوفيات ينتســن إىل بني برش ،مديرية همدان ،محافظة
صنعاء ،وهن رغد عيل عبدالله النعامي  10أعوام،رهف عيل عبدالله النعامي
عاما.
 7أعوام ،مالك عيل عبدالله النعامي ً 15

القب�ض على �أحد (�أفراد ع�صابة تقطع)
يف جولة الكراع بعدن

األمناء/خاص:
ألقت قوات الحزام األمني يف العاصمة عدن عرص الجمعة القبض عىل أحد
أفراد عصابة "تقطع" يف جولة الكراع مبديرية دار سعد .
ويف تفاصيل العملية قال قائد نقطة الكراع التابعة لقوات الحزام األمني:
إن أحد املواطنني أبلغ أفراد النقطة عن قيام ثالثة أشــخاص بالتقطع ألحد
املواطنني وإجباره الصعود إىل ســيارتهم بالقوة تحت تهديد السالح ،وعىل
الفور تحرك أفراد النقطة إىل موقع التقطع وعند وصولهم متكن شــخصني
من أفراد العصابــة الهروب ،بينام تم القبض عىل الشــخص الثالث داخل
ســيارته ويدعى "خ م ع ع"وبجانبه املجني عليه وهــو أحد أبناء محافظة
الحديدة .
وأضاف " تم العثور بداخل ســيارة العصابة أثناء تفتيشــها عىل أحجار
كرمية وعدد من خراطيش طلقات نارية نوع آيل كالشنكوف  ،مؤكدا وجود
زجاج املثلث الخلفي للسيارة مكسور وكذا كتتة مغرية ،مام يرجح أن السيارة
مرسوقة .
را أن العصابة أوقفت املجني عليه وهــو يف عودته إىل منزله بعد
مشــ ً
استالم راتبه ،وتوهمه باتصاالت مضللة وكاذبة انتامئها إىل األجهزة األمنية
ً
مبلغا مال ًيا وعدد "جوالني" نوع جاالكيس ملس.
،لتقوم برسقته

أشاد رئيس املجلس االنتقايل عيدروس
قاســم الزبيدي باألدوار البطولية ملدينة
لــودر  ،منذ ثورة  14مــن أكتوبر وحتى
اليوم ،وذلك خالل اســتقباله قائد جبهة
ثرة طه حسني أبوبكر  ،والدكتور عبدالله
الخرض العوذيل ،الشخصية السياسية يف
املدينة.
وناقش الزبيدي يف مقر قيادة املجلس
االنتقايل الجنويب مع قائــد جبهة ثرة،
أوضاع الجبهة وجهود التصدي للمليشيات
الحوثية والتنظيامت اإلرهابية.
واستمع الزبيدي إىل رشح مفصل من
القائد طه أبوبكر والدكتور عبدالله الخرض
العوذيل ،حول جهــود التصدي للعدوان
الحويث ،وســبل تعزيز الجبهة ودعمها
بكل ما تحتاجه.
وأشــاد طه بجهود األخ رئيس املجلس
االنتقــايل الجنــويب يف دعــم الجبهة
والتنسيق مع التحالف العريب.
ونقل الدكتور العوذيل تحايا أبناء لودر
لألخ القائد عيــدروس الزبيدي ،مؤكدا أن

الجميع يقــف يف صف املرشوع الوطني
الجنويب ،وأن الجميع يتطلع أي قيام دولة
جنوبية مدنية تحتكم للنظام والقانون.
وأشاد الزبيدي ببطولة وتضحيات أبناء
لودر خالل املراحل الســابقة منذ الثورة
األوىل وجهودهــم يف محاربة اإلرهاب
والتصدي لــكل مشــاريع اإلرهاب التي
تصدر إىل الجنوب.

وقال "إن لودر سجلت مواقف وطنية
ســتظل خالدة يف تاريخ شعبنا املكافح
والصابر" ...مؤكدًا أن لودر واحد من املدن
الجنوبية التي يوليهــا املجلس االنتقايل
جل اهتاممه ،مبرشا أبناء لودر ومكرياس
وأبني مبفاجآت ســارة تســعد كل أبناء
الجنوب.

انتقايل حلج يعقد اللقاء الت�شاوري الأول
مع قيادات العمل النقابي يف املحافظة

األمناء /خاص:

عقد صبــاح أمس يف مقــر القيادة
املحليــة للمجلــس االنتقــايل الجنويب
مبحافظة لحج اللقاء التشاوري األول مع
قيادات العمل النقايب وبعض الناشطني
يف إطار العمل النقايب حيث رحب رئيس
القيادة املحلية باملحافظة املحامي رمزي
الشعيبي بالحارضين وناقش معهم دور
العمل النقايب يف أهمية العمل عىل هدف
استعادة مؤسســات الدولة الجنوبية من
خــال العمل النقايب داخل املؤسســات
واملرافق الحكومية.
داعيا كل القيادات النقابية املؤمنة بحق
استعادة الدولة والتحرير واالستقالل إىل
االصطفاف خلف قيادة املجلس االنتقايل
كام أكــد أن قيــادة املجلــس تويل جل
االهتامم بإعادة بناء املؤسسات النقابية
الجنوبية...
كام تحدث نائب رئيس القيادة املحلية

محمد أحمد عامد عن الدور الوطني امللقى
عىل عاتق قيادات العمل النقايب الجنويب
يف إحداث التغيري يف املؤسسات واملرافق
الحكومية واختيــار الكوادر األكرث نزاهة

يف ســبيل عملية تطهري تلك املؤسسات
من الفاسدين .
حرض اللقاء مستشــار القيادة املحلية
باملحافظة اللواء عيل حسن زيك .

قائد حزام املحفد ينجو جلنة وزارية تنهي �إجراءات اال�ستالم والت�سليم ب�إدارة �أمن �أبني
من حماولة اغتيال
أبني  /األمناء  /خاص :

األمناء/خاص:
أفادت مصــادر أهلية بنجاه قائد قوات الحزام األمني يف قطاع املحفد من
محاولة اغتيال تعرض لها صباح يوم أمس .
وبحســب املصادر؛ فقد هز انفجار عنيــف مديرية املحفد يف أبني ليتبني
الحقا أنه انفجار لعبوة ناسفة استهدفت طقم قائد الحزام األمني .
وقالت املصادر :إن عبوة ناســفة انفجرت يف محاولة الســتهداف قائد
الحزام األمني قطاع املحفد.
وأكدت املصادر نجاة قائد الحــزام األمني من االنفجار حيث مل يصب هو
ومرافقيه بأذى..

متت ظهــر يوم أمس الســبت عملية
االستالم والتسليم يف إدارة أمن أبني بني
املدير السابق العقيد الخرض النوب واملدير
الجديد /عيل الذيب الكازمي.
حيث قامت لجنة مــن وزارة الداخلية
برئاسة وكيل مساعد وزارة الداخلية قطاع
األمن والرشطة اللواء أحمد عيل مسعود
بإنهاء إجراءات التســليم واالستالم بني
الجانبني...
وشــهدت أبني توترا دام أسبوع انتهى
بالتوافق عىل تسليم إدارة األمن إىل مدير
األمن الجديد.

