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االنتقايل يوا�صل و�ضع الرتتيبات الع�سكرية لتحرير مكريا�س �إدارة املر�أة والطفل النتقايل حلج
األمناء/خاص:

تجــري القــوات الجنوبية
واملقاومــة يف محافظة أبني،
وبإســناد التحالــف العريب،
ترتيبــات عســكرية إلطــاق
عملية عسكرية واسعة لتحرير
مديرية مكرياس االسرتاتيجية
من ســيطرة ميليشيات الحويث
االنقالبية.
وأفادت مصادر عســكرية
بأن ترتيبات متواصلة تجرى يف
مديرية لودر يف محافظــة أبني ،متهيد ًا
للتقدم صوب مناطــق مكرياس الفاصلة
بني محافظتي أبــن والبيضاء ،موضح ًا

أن معسكر القوات املشــاركة يف تحرير
مكرياس شــهد إقبــا ًال كبري ًا مــن أفراد
املقاومــة الراغبــن يف االلتحاق بعملية
تحرير املديرية والخالص من ميليشــيات

الحويث االنقالبية.
وأشــارت املصــادر إىل
أن العمليــة العســكرية يف
مكرياس ســتكون خاطفة
ورسيعة ،وجــرى التحضري
لها بإســناد ودعم من قوات
التحالــف العــريب بقيادة
السعودية واإلمارات.
وكان رئيــس املجلــس
قرارا
االنتقــايل قد أصــدر
ً
بتشكيل لواء صاعقة ستكون
مهمته مرتكزة عىل العمــل عىل تحرير
املديرية وتطهريها من مليشيات الحويث
اإلجرامية .

تفتتح ف�صول حمو الأمية يف امل�سيمري

تد�شني حملة رفع �أعالم اجلنوب يف احلبيلني وحبيل جرب بردفان

ردفان  /األمناء  /خاص :

دشنت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل لدى مديرية
ردفــان الحبيلني وللمــرة الثانية حملة رفــع أعالم دولة
الجنوب يف مدينة الحبيلني حيث شــملت الحملة املرافق
واملباين الحكومية والساحات العامة والجوالت والطرقات
.
وقال نائب رئيس القيــادة املحلية للمجلس االنتقايل
ردفان يــارس محمود :إن هذه الحملة هي الثانية غري أنها
اليوم تأيت مبناســبة يوم األرض الجنوبية هذا اليوم الذي
حوله الجنوبيون من يوم هزمية إىل يوم نرص يحتفى به
يف كل أرض الجنوب  ،كام تأيت هذه الحملة ً
أيضا استجابة
لقرار القيادة العامة برئاسة املجلس ممثلة بالرئيس اللواء
عيدروس الزّبيدي والتي دعت يف وقت ســابق بتدشــن
حمالت رفع الراية الجنوبية يف عموم الجنوب.
هــذا وقد حرض حملة التدشــن /أحمــد قائد عضو
املجلــس لدى املحافظة وعــدد من أعضاء الهيئــة التنفيذية لـ
انتقايل ردفان وهم:العقيد بالليل طاهر‘ ومحسن أحمد‘ وحسني
قاســم نرص‘ وجامل الجهوري‘ وعبدالحكيــم طبازة وعدد من

حلج  /األمناء  /خاص:

النشطاء واملواطنني.
ويف سياق متصل دشــنت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل
يف مديريــة حبيل الجرب ردفان حملة رفع األعالم فوق أســطح
املباين الحكومية وعىل الطرقات العامة .

القيادة املحلية النتقايل كر�ش تد�شن االجتماع
الت�أ�سي�سي ملركز (نتيد احلوميي )
كرش  /األمناء  /ماجد الطاهري :

دشــنت القيادة املحليــة للمجلس
االنتقايل يف كرش مبحافظة لحج يوم
أمس االجتامع التأسييس األول يف مركز
«نتيد الحوميي» .
وجرت عمليــة التدشــن بحضور
الصمة الحميدي
األســتاذ هارون مقبل ُ
رئيس القيــادة املحلية النتقايل كرش و
األستاذ فاروق ناجي محمد النائب الثاين
واألخ ماجد شايف الطاهري مدير اإلدارة
اإلعالمية وبحضور فاعل لإلخوة أعضاء

مركز نتيد والحوميي .
واســتهل االجتامع بكلمة لألســتاذ
هارون الصمة شكر من خاللها الجميع
عىل الحضور وحثهم عىل املزيد من رص
الصفوف والتالحم وترك االنشــقاقات
ودعوات التفرقة ومواجهة أعداء الجنوب
من أصحاب املصالح اآلنية .
هــذا وقد تخلل االجتامع مناقشــة
جملــة من القضايــا التنظيمية التي تم
مناقشــتها واالســتامع إىل مالحظات
الحضور والرد عليها .
وقد خرج االجتامع بإقرار وتســمية

قيادة لجان املركز من األسامء التالية :
رشــيق مصلــح ناجــي رئيســ ًا ،
عبدالحافظ سيف العزي نائب ًا  ،مقبل عيل
ً
مســؤول تنظيم ًيا  ،سامل سيف
جديب
محمد مسؤول الشــؤون االجتامعية ،
يارس عبد نارص مســؤول جامهريي ،
ذي يزن أحمد العزي مســؤول الخدمات
والتنميــة  ،ماجد مرشــد الشــوتيل
مسؤول التثقيف واإلرشاد  ،وليد محمد
قايد مســؤول األمن املجتمعي  ،محمد
صالح حمــود العزيب مســؤول الرصد
واالنتهاكات .

�أحبطت خمطط تقدم حوثي متزامن مع ذكرى  7يوليو

القوات اجلنوبية تو�سع خارطة تقدمها يف جبهة
باهر  -تعز وحترر مواقع جديدة بـ مري�س
“

األمناء/خاص:

أحبطت القوات الجنوبية يوم  7يوليو مخطط تقدم حويث عىل
أكرث من جبهة وذلك بالتزامن مع ذكرى اجتياح الجنوب السابع من
يوليو .
وقالت مصادر خاصة لـ»األمنــاء» إن القوات الجنوبية متكنت
من إحبــاط املخطط الذي حاولت مليشــيات الحــويث االنقالبية
تنفيذه يف أكرث من جبهة بعد قيامها بجلب تعزيزات كبرية لتعزيز
عنارصها يف العديد من الجبهات عىل حدود الضالع .
ووسعت القوات الجنوبية يف شامل الضالع من خارطة تقدمها
وسيطرتها داخل عمق املحافظات الشاملية سيام يف محافظة تعز

”

”

”

شامل غرب الضالع.
و متكنت القــوات الجنوبية يف جبهــة ” تورصة باهر ” من
تحرير عدة مواقع أهمها موقع “صلول وتباب الشــيوق والســيلة
وقرية تصعان ونقطة حوديــن بقيادة محمود البتول ،كام تكبدت
املليشيات الحوثية خسائر فادحة خالل املعارك التي دارت يف باهر.
ويف ســياق آخر ،واصلــت القوات الجنوبيــة مبعية املقاومة
الشــعبية يف مريس من التقدم وتحرير مواقــع جديدة أبرزها ”
التباب السود أسفل الدوير ” .
ويف جبهات حجــر واصلت القوات الجنوبية تقدمها وســط
معارك رشسة تخوضها مع مليشــيات الحويث التي تتكبد خسائر
فادحة.

برعاية القيــادة املحلية للمجلس
االنتقايل يف محافظة لحج افتتحت
إدارة ،املــرأة والطفل يوم أمس األول
ثالثة فصول ملحو األمية لدى النساء
يف مديرية املســيمري ويستهدف ٦٣
يوما ..
امراة وستستمر ثالثني ً
وأشــارت األخت أروى مقطري
مدير إدارة املرأة والطفل يف املحافظة
أن هــذا املرشوع يــأيت ضمن حملة
ينفذهــا املجلــس االنتقــايل يف
املحافظة ملحو األمية بني أوســاط
النســاء يف مديرية املســيمري نظ ًرا

للسياســات التي اتبعهــا االحتالل
اليمني خــال عقديــن ونصف من
حكمه للجنوب .
وأضافــت  « :إننا يف هذه املرحلة
األوىل اســتهدفنا املسيمري وبعدها
كرش وبعد االنتهاء من هذه املرحلة
ســيتم اســتهداف مديريات أخرى
مبــا يضمن إحــداث نقلــة نوعية
للنســاء األميات وإلحاقهن بدورات
تكميليــة تســتطيع مــن خاللها
الفتيات شــق طريقهــن نحو العلم
واملعرفة باعتبارها الركيزة األساسية
لتطور الشــعوب ورقيها يف مختلف
االتجاهات والجوانب .

�سيا�سي جنوبي :جمتمع اجلنوب مدين
والإخوان ف�شلوا يف تغيري طابعه املدين
خاص :
األمناء /
ّ

قال الناشط الســيايس الجنويب العميد
خالد النيس »:إن املجتمــع الجنويب مجتمع
مدين رغم محاولة اإلخوان تغيري طابعه».
وقال النــي ،يف تغريــدة نرشها عىل
حسابه يف «توتري» رصدها محرر «األمناء»
»:املجتمع الجنويب مجتمع مدين وقد حاول
اإلخوان بعــد الوحــدة وبإمكانيات ضخمة
تغيري طابعه املدين ومل يستطيعوا».
وأضــاف »:بقــي محافظ عــى مدنيته
باســتثناء أشــخاص ال متثل املجتمع وبقي
مجتمع مدين وســطي ال يتعايش مع تديني
الدولة أو دولنة الدين الذي تسوق له جامعات
متطرفة ال تؤمن بالتطور والحرية واملدنية».

�شبوة ...مواطن يقتل زوجته
و�شقيقها وي�صيب ابنته

شبوة  /األمناء  /خاص :

أقــدم مواطن يف محافظة شــبوة،
أمس االثنني ،عىل قتل زوجته وشقيقها
وإصابة ابنته يف جرمية بشعة اهتزت لها
املنطقة.
وقالت مصادر محلية :إن مواطن من
منطقة جردان يف محافظة شــبوة ،قام
بإطالق النار عشوائي ًا عىل عدد من أفراد
أرسته

وقتــل  2بينهــم زوجتــه وابن عمه
وأصاب ابنته بجراح خطرية .
وبحســب األهايل؛ فإن القاتل يعاين
ظروفا نفسية صعبة .
وتســببت األوضاع املعيشية الصعبة
وأجواء الحرب التي تشــهدها البلد ،يف
حدوث جرائم قتل أرسية مل يعتاد الشعب
اليمني عىل حصولهــا من قبل ،حيث تم
تســجيل حاالت مامثلة كثرية يف اآلونة
األخرية.

