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املجل�س االنتقايل ينعي ا�ست�شهاد القياديني البابكري واملرزقي وال�صحفي املح�ضار
عدن  /األمناء  /خاص :

نعت هيئة رئاسة املجلس االنتقايل
الجنويب ــ بحزن بالغ ــ استشــهاد
األخويــن نــارص أحمــد البابكري،
عضو الجمعية الوطنيــة للمجلس،
وحســن خميس عيل املرزقي ،نائب
رئيس الدائــرة األمنيــة يف األمانة
العامة لهيئة رئاسة املجلس ،واللذان
استشــهدا صباح أمس األربعاء  ،إثر
حادي مــروري يف منطقــة عرقة
مبديرية رضوم مبحافظة شبوة ،أثناء
مرافقتهام لألستاذ أحمد حامد مللس األمني
العام لهيئة رئاســة املجلــس ،الذي يزور
املحافظة يف مهمة عمل رسمية .
وقال املجلس يف بيانــه  « :لقد خرس
الجنوب وخرس املجلس االنتقايل الجنويب
باستشــهاد األخويــن املناضلني خميس
والبابكــري اثنــن مــن خــرة الكوادر
واملناضلني ،الذين عرفتهم ساحات النضال
الثوري السلمي ،وميادين الفداء والتضحية
دفاع ًا عن وطنهم وانتصار ًا لقضية شعبهم
التي كانوا مــن أوائل من حمل مشــاعل
الدفاع عنها «.
وأضــاف  « :إن املجلــس االنتقــايل
الجنويب وهو ينعي الشــهيدين الراحلني،

ليستشعر حجم املصاب
الكبري الذي ح ّل بالوطن ،وال ميلك يف هذه
اللحظات العصيبة ،وأمام هذا املصاب األليم،
إالّ أن يرتحم عىل روحيهام الطاهرتني ،كام
يسأل املوىل تعاىل أن يعصم قلوب ذويهام
بالصــر ،وأن مينّ بالشــفاء العاجل عىل
األخوة املصابني بالحادث «.
كام نعت هيئة رئاسة املجلس االنتقايل
الجنــويب ،يف بيان منفصــل بحزن بالغ
استشــهاد الصحفي عبدالرحمن محسن
املحضــار ،عضــو الدائــرة اإلعالمية يف
األمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس ،والذي
استشهد صباح أمس  ،متأثرا بإصابته يف
الحادث املروري يف منطقة عرقة مبديرية
رضوم محافظة شــبوة ،أثنــاء مرافقته

لألســتاذ أحمد حامد مللــس ،األمني العام
لهيئة رئاسة املجلس ،الذي يزور املحافظة
يف مهمة عمل رسمية .
وقــال املجلس يف بيانــه « :لقد خرس
الجنوب وخرس املجلس االنتقايل الجنويب
باستشهاد الصحفي املحضار ،أحد الكوادر
اإلعالمية املشهود لها بالكفاءة واالنضباط
واملهنية ،وحسن السلوك.
وأضاف  « :إن املجلس االنتقايل الجنويب
وهو ينعي الشــهيد املحضار ،ال ميلك يف
هذه اللحظات العصيبة ،وأمام هذا املصاب
األليم ،إالّ أن يرتحــم عىل روحه الطاهرة،
كام يســأل املوىل تعاىل أن يعصم قلوب
ذويه بالصرب{ :إنّا لله وإنّا إليه راجعون} .

القب�ض على ع�صابة ّ
تقطع ت�ستهدف املواطنني يف �سواحل العا�صمة عدن
عدن  /األمناء  /جمال محسن الردفان :

ألقت قوات القطاع الرشقي وبإسناد من الكتيبة الثانية حزم القبض
عــى عصابة تقطع وحرابة تســتهدف املواطنني مرتادي الســواحل،
وتبتزهم ،وتنهب ما بحوزتهم تحت تهديد الســاح ،مبحاذاة ساحل أبني
بخور مكرس..
وقال مصدر عمليايت :إن دورية أمنية ضبطت كال (م م س س) و (م
أ ح أ) وهم متلبسني بجرمية ابتزاز أحد املواطنني ويحاولون أخذ أمواله
ومصادرة ســيارته تحت تهديد الســاح ،إال أن الدورية األمنية أحبطت
مساعيهم قبل إمتام تلك الجرمية..
وبحســب التحقيقات فإن العصابة املسلحة تنتمي ملنطقة العريش
وتقوم بعمليات تقطع وحرابــة ورسقة يف أحياء متفرقة من املنطقة،
وليست هذه هي العصابة الوحيدة التي يتم القبض عليها .
ودعــا أركان القطــاع الرشقي /املالزم مروان هيثــم الردفاين يف
ترصيح خاص كافة مرتادي السواحل إىل أخذ الحيطة والحذر من هكذا
عصابات ،مشري ًا إىل رضورة التواصل بعمليات القطاع الرشقي يف حال
حدوث أي طارئ للتدخل املبارش وإنقاذ املوقف...
وعملت قوات القطاع الرشقي لعدن مسنودة بقوات الكتيبة الثانية

حزم عىل تحقيــق إنجازات أمنية كبرية وإفشــال عمليــات التهريب
والتقطــع والرسقة ،يف دليــل واضح عىل تنامِــي العمل وتطوره يف
القطاع منذ إيالء مهام قيادة القطاع للنقيب /نارص الدهشيل منتصف
شهر يونيو املايض..

�شطارة  :ما يحدث من خالفات يف البنك املركزي بعدن هو �صراع جنوبي �شمايل
األمناء/خاص :

اعترب اإلعالمــي الجنــويب عضو هيئة
الرئاسة لدى االنتقايل الجنويب لطفي شطارة
ما يدور من أحــداث وخالفات يف أروقة البنك
املركزي هو رصاع جنويب شــايل مســتدال
بالفضائح التي تفوح من داخل البنك املركزي

ومحاوالت حافظ معياد التسرت عليها.
وقال شــطارة يف تغريدة عــى منصة
(تويرت) رصدتها «األمنــاء»  »:مهام حاولوا
إخفاء حقيقــة ما جرى ويجــري يف البنك
املركــزي بعدن؛ فإنّ لب الــراع هو جنويب
شــايل وســتثبت لكم األيام قري ًبا صحة ما

أقول».
وأضاف شــطارة  »:رصاع عىل النفوذ بني
هيمنة شــالية يريد فرضها حافظ معياد ــ
ويقاومهــا الجنوبيون ــ مع نائبه شــكيب
حبيــي ،الــراع يف كل املؤسســات هي
شاملية جنوبية».

القوات اجلنوبية تطبق ح�صارها على ثكنات امللي�شيات احلوثية يف مع�سكر اجلب �شمال ال�ضالع
األمناء/خاص :

شهدت جبهات شــال مدينة الضالع والجبهة الغربية للمحافظة
وترية تصعيدات عســكرية كربى ومعارك ضارية بني وحدات القوات
الجنوبية املشــركة ومســلحي جامعة الحويث االنقالبية استمرت
لساعات.
وخصــت مصادر عســكرية املركز اإلعالمي لجبهــة الضالع يف
ترصيح قائلة  »:بعد معركة هي األعنف تم تحرير بتار بالكامل والتقدم
نحو الجب».
وأضافت املصادر قائلة »:بعد معارك عنيفة؛ اندلعت يف الســاعات
األوىل من صباح أمس استمرت لساعات خاضتها وحدات من القوات
الجنوبية املشــركة يف جبهتي حجر وجبهات شــال غرب قعطبة
شــايل الضالع  ،بني وحدات من القوات الجنوبية املشرتكة من جهة
وبني مليشــيا الحويث االنقالبية املدعومة من إيران من جهة أخرى تم

خاللها تكبيد املليشيات الحوثية خســائر فادحة يف األرواح والعتاد
باإلضافة إىل دحرها من مواقع عدة».
وأكدت املصادر ً
أيضا  »:أن القوات الجنوبية شنت عملية عسكرية
نوعية أسفرت عن تحرير وتأمني قرية بتار بالكامل .
من جانبها مدفعية القوات الجنوبية املشرتكة كان لها دو ٌر محوريٌ
ً
قصفا مدفع ًيا بعدة رضبات مركزة عىل مواقع
يف املعركة  ،حيث شنت
ومتركزات مليشــيات الحويث يف باجة وعويش والجب ،موقعة هي
األخرى خسائر عدة يف صفوف املليشــيات الحوثية التي باتت تلفظ
أنفاسها األخرية أمام صمود وصالبة أبطال قواتنا الجنوبية املشرتكة
يف مختلف الجبهات املشتعلة الدائرة شاميل وغرب محافظة الضالع .
وقالت مصادر ميدانية يف جبهة األزارق »:إن الوحدات العسكرية
التابعة للقوات الجنوبية املشرتكة تصدت ألعنف هجوم شنته مليشيات
الحويث يف جبهة مديرية األزارق غريب الضالع التي حاولت املليشيات
الحوثية استعادة املواقع التي خرستها خالل اليومني املاضيني».
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الضالع الجنوبية ..الثقب الذي استنزف امليليشيات الحوثية

امللي�شيات خ�سرت ً 2312
مقاتل و�أكرث
من � 300آلية ع�سكرية خالل �شهر واحد!

األمناء/خاص:
ك ّبدت محافظــة الضالع الجنوبية
مليشــيات الحويث ،خســائر فادحة،
هجوما وإحكام
فبعد شن امليليشــيات
ً
ســيطرتها عىل مواقع اســراتيجية
بداية أيار/مايــو املايض ،إال أنها كانت
تغامر بشكل مخيف يف شعاب ووديان
املناطق الشاملية من املحافظة ،للبحث
عن ورقة جديدة تضعهــا عىل طاولة
التفاوض.
ً
باهظا يف
ودفعت املليشــيا مث ًنــا
عتادهــا ومقاتليهــا ،إذ كانــت جبال
الضالع وخالل أيام قليلة تلتهم مقاتيل
الحويث ،ومل تســتطع التعزيزات التي
أرسلتها امليليشيات إىل جبهات الضالع
والقادمة من محافظــات ”إب ،ذمار،
عمران ،البيضاء ،صعــدة ،صنعاء“ أن
توقف زحف القوات الجنوبية.
ووفق إحصائيات اطلع عليها ”إرم
نيوز“ فإن املليشــيات الحوثية خرست
ً
مقاتــا ،باإلضافة اىل أكرث من
2312
 300آلية عسكرية بينها مدرعات ،خالل
شــهر واحد هو أيار/مايو يف جبهات
الضالع.
وبعد تلك الخسائر الكبرية ،اضطرت
امليليشيات إىل االستعانة برجال القبائل
يف مناطق خاضعة لسيطرتها ومحاذية
للخطــوط األمامية لجبهــات الضالع،
إلخراج مقاتليها من مناطق املواجهات
بخسائر أقل.
وقــال النقيــب ماجد الشــعيبي،
الناطق الرســمي للقوات املشرتكة يف
الضالع :إن عملية صمــود الجبال هي
املرحلــة الثانية بعد عملية قطع النفس
التي حققــت كل أهدافها ،حيث تواصل
القوات معركة صمــود الجبال تحقيق
أهدافها بكل قوة .
وأشــار إىل أن القوات املشــركة
اســتطاعت أن تحرر الكثري من املواقع
االســراتيجية من قبضة مليشــيات
الحويث تحديدًا شــال وغرب الضالع،
ومتكنــت القوات من االقرتاب بشــكل
كبري من تحقيق األهداف االسرتاتيجية
الكربى التي رسمت قبل انطالق املعركة.
وأضــاف النقيــب ،يف حديــث

خاص لـــ“إرم نيــوز“ ،أن الخطوات
التالية للقوات املشــركة التي ســتيل
املعركة ســتكون خطــوات مهمة جدًا
واسرتاتيجية وستحدد خارطة الطريق
ملستقبل الرصاع يف اليمن.
وأشار إىل أن جميع مناطق الوسط
أراض غري قابلة للتواجد املسلح
اليمني
ٍ
لجامعة الحويث يف مناطقها ألسباب
أيدلوجية وتاريخية ،حيث كانت جبهة
ً
متاسكا
مريس األشــد رضاوة واألكرث
منذ أربعة أعوام تقري ًبا .
وتطرق الشعيبي إىل الدور اإلمارايت
يف دعم القــوات املشــركة ،وقال إن
”الــدور اإلمــارايت دور بــارز وقوي
ولوال مــا تقدمه دولة اإلمارات من دعم
عسكري إنساين سخي ملا صنعت القوات
الجنوبية املشرتكة كل هذه االنتصارات،
وبفضل هذا الدعم اســتطاعت قواتنا
أن تنقل مرسح العمليات العســكرية
بشكل استباقي إىل عمق محافظة تعز
وأطراف محافظة إب“.

جرائم باجلملة
وقال املركز اإلعالمي لجبهة الضالع
إن امليليشيات الحوثية دمرت  712منشأة
ً
ً
منزل
منزل بشكل كيل و562
منها 115
بشــكل جزيئ ،الف ًتا إىل أن امليليشيات
فجرت  31منز ًال وأربعة جســور خالل
سيطرتها عىل بعض مناطق الضالع .
وأوضــح املركز اإلعالمــي لجبهة
الضالــع أن عــدد األرس النازحة جراء
الحرب يف الضالع بلــغ  6آالف ،منوهً ا
بأن عدد الجرحى مــن املدنيني تجاوز
جريحــا بينهم ً 21
طفل و 15امرأة،
82
ً
ورصد املركــز  81حالة اعتقال واختفاء
ً
طفل قامت بها مليشيا
قرسي بينها 11
الحويث.
وكشــف املركز عن قيام امليليشيات
بتدمري  49منشــأة تعليميــة منها 3
مدارس بشــكل كيل و 6مدارس بشكل
جزيئ ،كام دمرت امليليشــيات كليتني
ومعهديــن تقنيــن ،مؤكــدًا تحويل
امليليشيات  9مساجد إىل مجالس لتناول
القات .

العولقي  :املجل�س االنتـقايل يواجه حملة من تنظيمات عابرة للحدود
األمناء/خاص:
قال عضو هيئة الرئاســة باملجلس االنتقايل الجنويب ســامل ثابت العولقي  :إن
ً
ً
ً
منظمة وتياراتٍ وكياناتٍ وهيئاتٍ
إعالميــة
حملة
املجلس االنتقايل الجنويب يواجه
ومكوناتٍ وتنظيامت عابرة للحدود ،ســخرت ذاتها وأدواتها لتكون خص ً
ام لالنتقايل
الجنويب ،وللقوات الجنوبية وليست رافد ًا للتعدد والتنوع كام تدعي تلك الجهات.
وأضاف العولقي يف منشــور له عىل صفحته يف الفيســبوك  »:يف هذا السياق
تتزايد محاوالت الكذب والتضليل والعبث ،بالجنــوب وقضيته ،وهي كثرية ،ويكفي
ً
مرفوعة
املجلس االنتقايل الجنويب ،رشف الذود عن مــروع الجنوب لتبقى رايت ُه
ومنصورة بإذن الله ،ولن يحصد من يســعى لتصفية قضية الجنوب وتطلعات شعبه
والنيل منها سوى الخزي والعار».

