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الرئي�س ُالزبيدي ُيعزي بوفاة املنا�ضل
علي مقبل احلريري

عدن  /األمناء  /خاص :
بَعَ َث الرئيس عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي ،رئيس املجلس االنتقايل
الجنويب ،برقية عزاء ومواساة إىل أرسة وذوي العميد الركن عيل مقبل قاسم
العقوري الحريري ،عضو القيادة املحلية لدى املجلس االنتقايل الجنويب يف
العاصمة عــدن ،الذي انتقل إىل رحمة الله تعاىل ،فجــر الثالثاء ،إثر مرض
عضال .
وعب الرئيس الزُبيــدي يف الربقية عن عميق األىس واألمل برحيل املناضل
ّ
الحريري ،أحد أبرز األبطال الذين تصدروا املشهد النضايل يف مواجهة قوات
االحتالل منذ انطالقة الحراك الجنويب السلمي حتى دحره من معظم األرض
الجنوبية.
وأكدت الربقية أن برحيل املناضل العميد عيل مقبل الحريري ،خرس الجنوب
مناض ًال وقائد ًا صلب ًا يف وقت كان الوطن يف أمس الحاجة إليه.
وابتهلــت الربقية إىل الله تعاىل أن يتغمد الفقيد الراحل بواســع الرحمة
واملغفرة ،وأن يسكنه فســيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان .إ ّنا
لله وإ ّنا اليه راجعون

القوات اجلنوبية تتقدم يف جبهات �شمال
ال�ضالع وت�سيطر على مواقع ا�سرتاتيجية

الضالع  /األمناء  /خاص :
شــنت وحدات من القوات الجنوبية املشــركة فجر أمس هجوما واسعا
باتجاه مواقع تتمركز فيها امليليشيات الحوثية االنقالبية املدعومة من إيران
يف مختلف جبهات القتال شاميل وغرب محافظة الضالع .
أىت ذلك بالتزامن مع هجوم آخر قامت به وحدات من اللوائني  83مدفعية
والرابــع احتياط والخامس صاعة والحزام األمنــي املنخرطة ضمن القوات
الجنوبية املشــركة خالل هجوم واســع يف جبهة ُمريــس تكللت العملية
بالتحرير والسيطرة عىل مواقع اسرتاتيجية عدة .
وأكد مصدر ميداين  ،إن الهجوم بدأ عند الساعة الثالثة فجر ًا باتجاه شامل
باب غلق والزُبرييات وغــرب الريبي و عُ ويش و لكمة الدويك حجر ومحيط
منطقة باجة الرشقي والغريب والجنويب وصوال إىل مواقع املقاومة الجنوبية
من أهايل حجر السفىل يف الرشيفة و حبيل عرشة وال ِغشة والقفلة وشامل
املساويد.
وأضاف املصدر أنّ املواجهات اســتمرت يف جبهات غرب قعطبة و حجر
و مريس حتى ظهر أمس اســتخدمت فيها مختلف أنواع األسلحة  ،وقد كان
للقنابل اليدوية دور محوري يف هــذه املواجهات لدنو األطراف من بعضها
خصوص ًا عند عمليات اقتحام املتارس والتحصينات.
واحتدمت املواجهات بشــدة يف جبهة الزبرييات و جبهة الريبي و جبهة
لكمة الدويك وســط حجر  ،ومواقع الغشة وحبيل عرشة جنوب عزلة باجة
تقدما واسعً ا يف مختلف هذه
والتي حققت خاللها القوات الجنوبية املشرتكة
ً
املربعات  ،إضافة إىل إحراز تقدمات واسعة يف جبهات مريس.
هذا وتلقت امليليشــيات رضبات موجعة وخاطفــة داخل جحورها ويف
متارسها وتحصيناتها  ،وقد سقط عدد كبري من عنارصها بني قتيل وجريح
بعمليــات غارات واقتحامات ملواقعها يف مختلف الجبهات الدائرة شــايل
وغرب الضالع .
مقاتالت التحالف العريب بدورها تدخلت بشــن عمليات قصف استهدفت
فيها مواقع وآليات تابعة للميليشيات الحوثية االنقالبية غرب قعطبة و حجر
شاميل الضالع .
إىل ذلك شــنت القوات املشرتكة هجوم ًا واســع ًا عىل مواقع امليليشيات
الحوثية ،يف جبهة مريس رشق شامل محافظة الضالع.
ومتكنت القوات املشــركة من تحرير عدة مواقع اســراتيجية ؛ أهمها
منطقــة القهرة املحاذية لجبل ناصة االســراتيجي وموقــع وينان الزيلة
الجدس والرفقة والقهرة وحصن شداد وصوالن القدمية تم سقوطها بشكل
كامل وخلفت املواجهات عــدد ًا من القتىل والجرحى يف صفوف االنقالبيني
إىل جانب تدمري آليات عسكرية «حوثية».
وقال قائد اللــواء الخامس صاعقه العميد أبو ماجد الشــعيبي  :إن هذه
االنتصــارات تأيت وفق خطة مرســومة لتحرير كامــل مناطق مريس من
امليليشيات الحوثية .
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عدن  /األمناء  /خاص :
حــذر القيادي يف املجلــس االنتقايل
الجنويب "أحمد سعيد بن بريك" ،الثالثاء،
من انعقــاد مجلس النــواب يف أي من
املحافظات الجنوبية املحررة.
وقال "بن بريك" يف كلمة له خالل حفل
تخرج دفعة من اللواء الثالث صاعقة يف
منطقة "رأس عباس" بعدن" ،أح ّذر بِاسم
شعبنا إننا نرفض انعقاد أي دورة ملجلس
النواب داخل تراب األرايض املحررة".
وتابع "بن بريك" "ســنقاوم (انعقاد
الربملان) ،وأرســل هذه الرسالة للقايص
والداين".
وأضاف "بــن بريك" "ماتقــدم عليه
حكومة الرشعيــة وبرملان ال 105نفر لن
يحققــوا مآربهم ،يريــدون أن ينترصوا
سياسيا بعد أن فشلوا عسكري ًا".
وتأيت ترصيحات القيادي الجنويب بن
بريك بعد حديث لرئيــس مجلس النواب

تفا�صيل �ضبط �أدوية و�ألواح �شم�سية مهربة يف نقطة الرباط
األمناء  /خاص :
متكنــت قــوات الحــزام األمني يف
نقطــة الرباط ،الثالثــاء ،ويف عمليتني
منفصلتني ،من ضبــط كمية كبرية من
األلواح الشمســية كانــت يف طريقها
للمليشــيات يف الحديدة ،باإلضافة إىل
ضبط أدوية مهربة بدون فواتري.
حيث متكنت الكتيبــة الثالثة احتياط
يف نقطة الرباط من القبض عىل ســائق
شاحنة " دينا " تحمل أواين منزلية وأثناء
التفتيش تبني أنها تحمل كمية كبرية من
األلواح الشمسية املهربة يف طريقها إىل
الحديدة؛ حيث تستخدمها املليشيات يف
منصات إطالق الصواريخ البالستية.
ويف نفس السياق ،نجح أفراد الكتيبة،
مــن القبض عىل شــاحنة "دينا" أخرى
بداخلها مواد غذائية وتحمل فواتري مواد
غذائية وأثنــاء التفتيش ،تبني أنها تحمل
يف داخلهــا أدوية مهربــة وال تحمل أي

االمناء  /خاص:
أعــادت األجهزة األمنيــة يف محافظة
لحج ،الثالثاء ،طفال مفقودا إىل أرسته يف
عدن بعد غياب ألكرث من أسبوع.
وأفادت مصــادر أمنية ،أن أمن محافظة
لحج قام بتسليم طفل نازح مفقود ألرساته

فواتــر أو ترصيح صحي ومــن بينها
(إبر ترمادول وإبــر مخدرة) الترصف إال
بترصيح من وزارة الصحة.
وقــد تم التحــرز عىل املــواد املهربة

والســائقني يف النقطــة إىل أن يتــم
تســليمهم إىل قيــادة الدعم واإلســناد
يف الشــعب التخاذ اإلجراءات القانونية
بحقهم .

وقفة ت�ضامنية مع نقابية تعر�ضت للف�صل من عملها يف ت�أمينات عدن

االمناء  /خاص:
توافــد صباح الثالثاء عــدد من أحرار
وحرائر الجنوب أمــام مقر الهيئة العامة
للتأمينــات واملعاشــات للمشــاركة يف
الوقفــة االحتجاجيــة والتضامنية التي
دعت لها الدائرة الجامهريية لدى املجلس
االنتقايل الجنــويب تضامنا مع النقابية
الجنوبية مريفت السالمي.
وتعرضــت النقابيــة الجنوبية لقرار
إيقاف تعسفي وجائر من قبل املسؤولني
يف هيئــة التأمينات واملعاشــات املركز
الرئييس ملواقفها الشــجاعة ضد الفساد
يف الهيئة!.

ً
ً
�أمن حلج يعيد طفل مفقودا �إىل �أ�سرته يف العا�صمة عدن
يف عدن بعد اختفائه ألكرث من أسبوع.
وأضافت املصــادر أن الطفل فيصل فهد
أحمــد من محافظة حجــة ،مل يتمكن من
العودة إىل منزله يف منطقة كود العثامين
باملمدارة ،وسلك طريقا خاطئـ ًـا ليصل إىل
مديرية طورالباحة .

اليمني "ســلطان الربكاين" قال فيه إن
املجلس سيســتأنف جلســاته بعد عيد
األضحى دون أن يحدد مكان انعقاده.
ويف مطلع كلمته أمام الجنود قال بن

بريك "إن جنودنا ميدون أيديهم للســام
لكن لن يغفلوا أبد ًا لتلك الكالب املســعورة
فيحق لهم قتلها وسحقها وكل من حاول
االعتداء عىل ترابنا وأرضنا وشعبنا".

وأشــارت املصــادر ،إىل أن أمــن طور
الباحة عرث عىل الطفل وقام بتسليمه ألمن
محافظة لحج ،والذي قــام بدوره بالبحث
عن أرسة الطفل يف عــدن ،بتوجيهات من
مدير أمن املحافظــة العميد صالح اليس؛
حيث تم تسليمه ألرسته.

ا�ست�شهاد مقاوم جنوبي يف جبهة حجر بال�ضالع

االمناء  /خاص:
شنت القوات الجنوبية هجوما واسعا عىل مواقع املليشيات الحوثية يف جبهتي
حجر ومريس شاميل الضالع.
وأدت املعارك املحتدمة يف جبهة باجة حجر أمس إىل استشــهاد املقاوم ّ
عمر
محمد قايد التري من منطقة الحود.
و منذ الســاعات األوىل لفجر يوم أمس األربعاء ،شــنت وحدات من القوات
الجنوبية هجوما كبريا عىل مواقع املليشــيات الحوثيــة االنقالبية املدعومة من
إيران يف جميع جبهات القتال يف شاميل الضالع.
وكبدت القوات الجنوبية كبدت املليشــيات الحوثية خسائر فادحة يف األرواح
والعتاد خالل االشتباكات.

