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النخبة ال�شبوانية :هذا ما حدث يف نقطة (العرم)
"األمناء" خاص:
كشفت قوات النخبة الشبوانية عن تفاصيل أحداث نقطة العرم ،والتي تم
من خاللها فجر الجمعة التعامل بحزم مع مجموعة شــالية كانت تخطط
إلحداث فوىض يف العاصمة عتق.
وقالت قوات النخبة الشــبوانية يف بيان توضيحي لهــا " :إىل مواطني
محافظة شبوة األوفياء وكل من يهمه األمر من عسكريني و مدنيني بداخل
املحافظــة و خارجها و بــراءة للذمة ،فإن قيادة النخبة الشــبوانية ملزمة
بتوضيح أسباب اشــتباكات نقطة العرم مبديرية حبان فجر الجمعة لقطع
الطريق عىل املرتبصني و زارعي الفنت بني أبناء محافظة شبوة األبية.
وأكدت قوات النخبة عن وصول قوة تتبع العمليات املشرتكة ،تضم مدرعات
و أطقم من أمن شــبوة و اللواء  21باإلضافة إىل القوات الخاصة يف بيحان
إىل نقطة العرم مبديرية حبان ،و هي نقطة تتبع لقوات النخبة الشــبوانية
مشــرة إىل أنه تم إبالغهم من قبل أفراد النقطة أنهــم مل يتلقوا ً
بالغا من
العمليات وعليهم االنتظــار حتى تلقي البالغ و لكن تلك القوات أرادت املرور
بالقــوة و اختارت طريق املواجهة ووجهت الســاح إىل صدور أفراد قوات
النخبة الشبوانية .
وأضاف البيان" :اضطر جنود النقطة البواسل إىل منع تلك القوة من املرور
مع الحرص كل الحرص عىل عدم إراقة الدماء بحسب توجيهات القيادة" .
وأشــار البيان إىل أنه متت الســيطرة عىل املوقف بأعىل درجات املهنية
القتالية و منع مرور تلك القوة فيام تم أرس جندي يتبع اللواء  21و تم إطالق
رساحه الحقا .
ووجهت قوات النخبة الشبوانبة رســالة إىل كل جندي جنويب ،حريص
عىل استقالل الجنوب و عودة دولته قائلة " :إننا ال نناصبكم العداء عدونا و
عدوكم اإلرهاب و التخريــب و أذناب اإلخوان فاتركوا أعداء الجنوب وحدهم
ليتم التعامل معهم مبا يستحقون".

قيادي يف االنتقايل  :الإجراءات املتخذة بحق
(النوا�صري) دليل على ه�شا�شة و�ضعف ال�شرعية

األمناء/خاص :
علق القيــادي يف املجلس
االنتقايل األستاذ فضل محمد
الجعدي عضو هيئة رئاســة
املجلس االنتقايل ومســاعد
األمني العام للمجلس االنتقايل
عىل اإلجــراءات املتخذة بحق
وكيل وزارة اإلعالم األســتاذ
أمين محمد نــارص النوارصي
الذي تم توقف راتبه عىل خلفية كلمة ألقاها يف تأبني الشــهيد اللواء سيف
سكرة أشــار فيها إىل مؤامرة تحاك ضد الجنوب وداع ًيا الجميع لالصطفاف
خلف اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب..
ويف تعليقه عــى اإلجراءات التي اتخذت بحق النوارصي قال الجعدي يف
تغريدة له عىل حسابه يف منصات التواصل االجتامعي " تويرت " ورصدتها
"األمناء"  :األخ  /أمين محمد نارص
أو ًال :لك خالص املحبة والتقدير والوفاء ..
وثاني ًا :هم منحوك صــك الطهارة من لويب الفســاد املحرك الحقيقي ملا
تســمى بـ ( الرشعية ) التي نجحت يف نهب مدخرات البالد ودعم األشقاء ..
انقالبيي صنعاء ..
لكنهم عجزوا وتجمدت أعضاؤهم أمام قوى
ّ
وأضاف الجعدي قائال ":إجراءات الضعفاء ومامرساتهم القمعية الحقرية
شــهادة عىل صدرك بكامل مواقفك ووطنيتك وإنســانيتك ...لك وألمثالك
تنحني هامات الرشفاء".

ناطق االنتقايل � :أبطال اجلنوب يخو�ضون ً
حربا
�شر�سة �ضد �إرهاب الإخوجن واحلـوثيني

األمناء/خاص :
أكد املتحدث الرسمي ِباســم املجلس االنتقايل نزار هيثم أن أبطال الحزام
األمني وا ُلنخب بكل محافظات الجنوب يخوضون حـــــربا رشســة عىل
اإلرهاب والجرمية املنظمة.
وقــال  :وفيام يواصل أبطالنــا بعموم الجنوب  ،عمليــات تأمني األرض
والحدود من عصابات اإلصالح والحــويث ،نجد أن اإلرهاب اإلصالحي يعمل
بشقني كالهام يكمل دور اآلخر .
وأشــار إىل أن مليشــياتهم اإلرهابية "االصالح" تغــدر مبن يوفر األمن
للمواطنني يف حني تربر مليشــياتهم اإللكرتونية لإلرهابيني وتغدر بجهود
يب .
الجنوبيني ومن خلفهم جهود التحالف العر ّ
وعزى "هيثم" أرس شهداء الحزام األمني يف أبني داعيا للشهداء بالرحمة
وأن يشفي الجرحى ويصرب أهلهم .
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عدن  /األمناء  /خاص :

وأكــد الرئيــس الزُبيــدي أن بطوالت
وتضحيات الشهداء امليامني وكل منتسبي
األجهــزة األمنية يف عمــوم محافظات
الجنوب ،ستظل محط اعتزاز وفخر شعبنا
وكل املدافعني عن قيم الســام والحرية
ونبذ العنــف والتطرف ،مبته ًال إىل الله أن
يتقبل الشــهداء بواسع الرحمة واملغفرة،
وأن يســكنهم فســيح جناته ،وأن مينّ
بالشفاء العاجل عىل الجرحى ،وأن يلهم
أهلهم وذويهم جميع ًا الصرب والسلوان .إ ّنا
لله وإ ّنا إليه راجعون.

بَعَ َث الرئيس القائد عيدروس قاســم
الزُبيــدي ،رئيــس املجلــس االنتقايل
الجنويب ،القائد األعــى لقوات املقاومة
الحنوبية ،برقية عزاء ومواســاة إىل أُرس
شــهداء نقطة لحمر من أبطــال الحزام
األمني يف مديرية مودية مبحافظة أبني،
الذين استشهدوا يوم الجمعة ،جراء عمل
إرهايب جبان.
وأشــاد الرئيس الزُبيــدي يف برقيته
ببطــوالت الشــهداء وتصديهم لإلرهاب

الذي تتبنــاه جامعات سياســية مينية
متطرفة تتلقى دع ً
ام متعدد األشكال من
أعداء الجنوب يف الداخل والخارج.
واعترب الرئيس الزُبيــدي هذه العملية
اإلرهابيــة ،ردة فعل واضحة عىل موقف
أبناء محافظة أبني الرشفاء الذين انترصوا
كعادتهــم للجنوب وقضيتــه من خالل
خروجهم املرشف يــوم أمس األول رفض ًا
لداعمي التطرف واإلرهاب ودع ً
ام لألشقاء
يف التحالف ومواقفهم النبيلة إىل جانب
شعبنا.

شــيعت جامهري غفرية ظهر الجمعة
جثامن الشــهيدين طالل خرض العجييل
وماجد قاسم عيل قريش من مستشفى
ابــن خلدون يف العاصمــة الحوطة إىل
وص ّل عىل جثامن
مقربة صرب بتــن ُ ..
الشــهيدين يف مســجد النقيب وسط
املدينة مبشاركة مئات املصلني من مناطق
متعددة من محافظة لحج ...
وكان الشــهيدان اللــذان ينتميان إىل
وادي ضول مشــألة يافع ،قد استشهدا
يف عمليــة غــادرة بإطــاق النــران
العشــوائية قبل أشــهر وســط السوق
املركزي يف منطقة الفيوش بلحج  ،نقل
جثامنا الشــهيدين إىل ثالجة املوىت لدى
مستشــفى ابن خلدون يومهــا  ،وال زال
التحري والبحــث والتحقيق مع العنارص

املتهمة والفارة ســارية من قبل الجهات
األمنية املختصة لدى املحافظة .
وكان مجلس الشــيخ عبــد الرحمن
ريا لقبيلة آل عجيل
لقاء كب ً
الفنيع قد شهد ً
ومشألة حرضه الشيخ القائد أبو الياممة
اليافعــي ومختار الحكمي ومستشــار
وزير الدفــاع محمد جبــران وعدد من

الضالع /األمناء  /رائد علي شايف :
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية
للمجلس االنتقــايل يف محافظة الضالع
صباح الخميــس اجتامعا لها برئاســة
رئيس املجلس العميد ركن عبدالله مهدي
سعيد ونائبه األستاذ قاسم صالح ناجي
وبحضور رؤوســاء فروع املجلس عىل
مســتوى املديريات.وخصص االجتامع
لالســتامع ومناقشــة التقرير النصف
سنوي للهيئة التنفيذية يف املحافظة إىل
جانب تقارير اللجــان املتعلقة بالجانب
اإلغايث واإليوايئ ودعم الجبهات.
واستهل رئيس القيادة املحلية االجتامع
مرحبــا بالحارضيــن ومقدمــا وصفا
مخترصا ملســتجدات الحرب الدائرة منذ
أشــهر عىل حدود الضالع  ،مشــيدا مبا
يسطره األبطال املقاتلون من أبناء الضالع
واملناطــق الجنوبية األخــرى من مالحم
بطولية دفاعً ا عن الدين واألرض والعرض
ضد املليشيات الحوثية الباغية.
وقال مهدي :إننا نعيش وضعا استثنائيا
فرضتــه علينا هذه الحــرب ويجب عىل
الجميع تســخري كافة الجهود السياسية
والعســكرية واإلعالميــة والثقافية يف
سبيل تحقيق االنتصار وهزمية املرشوع
الساليل الطائفي املقيت.
وأشــاد الرئيــس خالل حديثــه بكل
األشــخاص والجهات الداعمــة ،مثمنا

مواقفهم الوطنية املخلصة  ،ومعربا بِاسم
القيادة املحلية عن جزيل الشكر واالمتنان
لهم ،قائال :إن الجنوب محميا اليوم أكرث
من أي وقت مىض برجاله األحرار وال شك
أنه منترصا بحول الله ومن ثم بجهودهم
الخرية " .
من جانبه عرب األســتاذ قاسم صالح
ناجي نائــب رئيس القيــادة املحلية يف
مداخلة لــه عن افتخار القيــادة املحلية
بالتضحيات الجســيمة ألبنــاء الضالع
والجنوب وصمودهم األسطوري يف وجه
العصابات الحوثية وكل الجهات املعادية
لتطلعات الشعب الجنويب األيب.

ومثن نائب الرئيــس كل الجهود التي
يبذلهــا أعضــاء انتقــايل الضالع يف
ظل ظروف اســتثنائية معقدة تعيشــها
املحافظة ،داعيا إىل مواصلة الجهود يف
عمليات التحشيد وتقديم كل أوجه الدعم
للجبهات وإيالء مزي ٍد من االهتامم بأرس
الشــهداء والجرحى ومبا يتناسب وحجم
فداء لدينهم
التضحيات التي يســطروها ً
ووطنهم ودفاعً ا عن أرضهم وعرضهم.
ٍ
بجملــة من القرارات
وخرج االجتامع
واملعالجــات اإليجابية التــي ترفع من
مستوى وترية العمل االنتقايل وتدفع به
نحو األفضل.

موسكو  /األمناء  /خاص :
بتكليف من عيدروس قاســم الزبيدي
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب ســلم
رئيس مكتب املجلس بالعاصمة الروسية
موســكو عيل الزاميك  ،صباح الجمعة

اإلدارة العامــة للشــؤون الخارجية يف
روســيا والدول املســتقلة رسالة خطية
لــوزارة الخارجية الروســية من الرئيس
عيدروس قاســم الزبيدي تسلمها فالريا
شاجيف.

ومل يكشــف الزاميك طبيعة الرسالة
إىل الخارجية الروسية؛ لكنها رمبا تتعلق
بنتائج زيارة وفــد االنتقايل والخطوات
القادمة بني الجانبني.

املئات ي�شيعون جثمان �شهداء الفيو�ش العجيلي وقري�ش �إىل مقربة �صرب يف حلج
األمناء/سعدان اليافعي:

الشــخصيات االجتامعية والسياســية
واإلعالمية من أبناء يافــع الذين خرجوا
مبقرتح دفن جثامين الشــهيدين عىل أن
تسلك القضية مجراها يف البحث والتحري
ومتابعة املتهمني وكلفت أرسة الشــهداء
الشــيخ القائد [أبو الياممة] مبتابعة ذلك
مع الجهات املختصة .

انتقايل ال�ضالع  :نعي�ش و�ض ًعا ا�ستثنائ ًيا ويجب ت�سخري كافة
اجلهود ملواجهة �أعداء الدين والوطن والإن�سانية

ر�سالة خطية من رئي�س االنتقايل �إىل اخلارجية الرو�سية

