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الثالثاء � ٣ -سبتمرب  - ٢٠١٩املوافق  ٣حمرم  14٤١هـ

على مديرية ميفعة ومع�سكر عزان

شبوة/األمناء /خاص:

شــن أبطال املقاومة الجنوبية يف الســاعات األوىل من صباح أمس
هجوم ًا كاسحا عىل القوات املوالية لحزب اإلصالح يف مدينة عزان مبديرية
ميفعة .
وقال مصدر مطلع يف شــبوة :إن قوات النخبة الشــبوانية واملقاومة
الجنوبية اســتطاعت بعد معارك عنيفة من السيطرة التامة عىل معسكر
عزان ومديرية ميفعة بشكل كامل .
وأكد إن قوات النخبة الشــبوانية وأبطال املقاومة الجنوبية يسيطرون
اآلن عىل معســكر عزان باإلضافة إىل أغلب النقاط واملواقع العســكرية
التابعة للواء الثاين .

القيادة املحلية النتقايل حلج تدعو
للم�شاركة يف مليونية الوفاء

حلج  /األمناء  /خاص :

دعت القيادة املحلية لدى املجلس االنتقايل الجنويب ملحافظة لحج
جامهري شعبنا الجنويب عامة وأبناء محافظة لحج األبية للمشاركة
الفاعلة يف مليونيــة الوفاء التي دعت لها قيــادة املجلس الجنويب
واملزمع إقامتها عرص يوم الخميس القادم  5سبتمرب يف شارع مدرم
باملعال يف العاصمة عدن .
وأهابت القيادة املحلية النتقايل لحج بكافة أبناء الجنوب باملشاركة
يف هذه املليونية التي قالت :إنها تأيت  ،حفاظا عىل االنتصارات التي
حققتها قواتنا املسلحة واملقاومة الجنوبية  ،ودعام للجهود الكبرية
التي بذلتها دولة اإلمارات الشقيقة  ،وتجاوبا مع دعوة القيادة العليا
للمجلس االنتقايل الجنويب .

مطالبات يف �شبوة لعودة
النخبة وحماكمة املحافظ

شبوة /األمناء /خاص :

تعيش مديريات محافظة شــبوة انفال ًتا أمن ًيا غري مسبوق ،منذ دخول
مليشيا اإلصالح للمحافظة قبل أسبوع .
وقال مواطنــون  ":إن أعامل الفوىض والرسقــة والنهب والتقطعات
وانتشــارعنارص القاعدة عادت بقوة إىل مختلف مديريات شــبوة ،بعد
اختفائها ملدة ثالث سنوات بفضل النخبة الشبوانية".
ناشطون عىل صفحات مواقع التواصل االجتامعي اعتربوا ما حدث يف
شبوة أم ًرا مخططـ ًـــا له إلعادة الفوىض إىل املحافظة ،مع تأمني منابع
النفط ليستمر نهب ثروات شبوة وإشغال املواطنني بالفوىض .
واضحا وجل ًيا؛ حيث كانت النخبة الســد املنيع للحفاظ
وقالوا ":إن ذلك
ً
عىل شــبوة ومســتقبلها وتاريخها ،وهو األمر الذي أرعب قوى النفوذ
الشاملية وأدواتهم يف شبوة الذين باعوا أبناءهم بثمن بخس".
الناشــطون طالبوا مبحاكمة محافظة املحافظة كونه املســؤول األول
عن إدخال مليشيا اإلصالح وما لحق ذلك من اقتتال ونهب وسلب وفوىض
وتدمري أكرب إنجاز تحقق لشبوة وهو النخبة الشبوانية .
الناشــطون طالبوا دول التحالف العــريب والتحالف الدويل إىل رسعة
عودة النخبة الشبوانية قبل أن تعود شبوة وك ًرا للجامعات اإلرهابية .
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األمناء  /خاص :
أعلن املجلــس االنتقايل الجنويب
ترحيبــه بدعوة مجلــس األمن إىل
تسوية سياسية شــاملة يف اليمن
تتضمن (الجنــوب) .ونقــل بيان
صــادر  ،أمــس األول ،عــن اللواء
عيدروس الزبيــدي ،رئيس املجلس،
رد ًا عىل البيــان الرئايس الصادر يف
 29من اغســطس / آب عن مجلس
األمن الدويل بشــأن التطورات يف
اليمن« ،نثني عىل القيادة الجامعية
ألعضــاء مجلس األمــن لدعم حل
ســيايس تفاويض شــامل لألزمة
يف اليمــن والجنوب ،مبــا يف ذلك
التفويض الواضح املمنوح من األمم
املتحدة إلدراج ممثــي الجنوب يف
العملية السياســية الشاملة ،ونحث
مبعوث األمني العــام لألمم املتحدة

السيد مارتن جريفيث عىل الترصف
برسعة لتنفيذ التفويض املمنوح له،
لضامن خطوات سياســية ناجحة
وقابلة للتطبيق ،إن املجلس االنتقايل
الجنويب عىل اســتعداد للمشاركة
بشكل بناء يف عملية تفاوض تنهي
األزمة ،وتحل قضية شــعب الجنوب
من خالل العملية السياسية».
وأضاف« :يف هذه األثناء ،يستمر
املجلس االنتقــايل الجنويب بالوفاء
مبسؤولياته تجاه شــعب الجنوب
من خالل الحفاظ عىل االســتقرار
والتهدئــة يف العاصمــة عــدن
واملحافظــات الجنوبيــة ،وذلك رد ًا
عىل العديد من الهجامت التي شنها
الحوثيــون والجامعــات اإلرهابية
التــي تعمل تحت مظلــة الحكومة
اليمنيــة عــى الشــعب الجنويب،

مؤكدين رضورة اتخاذ موقف دويل
عاجل وحــازم تجاه التهديدات ،التي
يتعرض لها شعب الجنوب ،حيث إن
أي تأخري يف هذا الخصوص سيضع
البالد يف مــأزق أمني وســيايس
كبري ،ومشــرين بالوقت نفسه إىل
العمليات اإلرهابية التي اســتهدفت
الحزام األمني يف عدن ،وحاجتنا إىل
دعم ومساعدة املجتمع الدويل كوننا
نحارب اإلرهاب والتطــرف بالنيابة
عن العامل».
وأكــد الزبيــدي التــزام املجلس
«بدعوة السعودية للحوار التي أشار
إليها بيان مجلس األمن ،انطالق ًا من
مسؤوليتنا تجاه السالم واالستقرار
باملنطقــة ،وكذلك إميانــ ًا بحرص
قيادة اململكة عىل شعبنا واستقراره
ومستقبله السيايس».

بن بريك يهنئ بتطهري مدينة عزان وحتريرها من ملي�شيا الإخوان
األمناء/خاص:

وأغاظ كل أعداء العرب  -إيران ،تركيا،
وجامعة اإلخونج ونظام الحمدين يف
قطر وحاشا قطر العروبة  -ومن أهم
أهدافه القضاء عىل اإلرهاب القاعدي
والداعيش والحويث".
وهنأ بن بريــك أبناء الجنوب عامة
وأبناء شــبوة خاصة بتطهري مدينة
عــزان وتحريرها مليشــيا اإلخوان
واإلرهاب.

قال الشــيخ هاين بــن بريك نائب
رئيــس املجلس االنتقــايل الجنويب
يف تغريدة له عــر (تويرت) رصدتها
"األمناء" ":مبارك لنا عودة عزان ،ولن
يقبل أهل شبوة الغزاة".
وتابع بالقول  ":التحالف السعودي
وباق،
صامــد ومســتم ٌر
اإلمارايت
ٌ
ٍ
وهو التحالف الذي غري وجه املنطقة

�أمني عام نقابات �شركة النفط  :هذه حقيقة ما
ح�صل ون�شكر قيادة االنتقايل

األمناء/خاص:

قال يارس عيل الحبيل االمني العام
ملجلس تنســيق نقابات رشكة النفط
يف ترصيــح لـ "األمنــاء"" :بان ما
حصل يوم أمس يف فرع رشكة النفط
بعدن هو ترصف فردي ال ميت بصلة
لرجال الجيش واألمن الجنويب".
واضــاف "الحبيل"  :قام قائد طقم
يدعى "وضاح عسكر" مبحاولة ابعاد
حراسة رشكة النفط ,وعندما رفضت

حراســة الرشكة  ,قام بإطالق اعرية
نارية من ســاح الدوشكا ,مام أدى
إىل هلع وخــوف يف قلوب موظفي
الرشكة".
وأكد "الحبيــل" ":ان قيادة الرشكة
تواصلت عىل الفور بقيادة االنتقايل
التي ابــدت اســفها وانزعاجها مام
حدث مؤكدة ,ان هــذا العمل ترصف
فردي ,وسيتم محاسبة املعتدي عىل
الرشكة".
وتابــع حديثه ":وصــل املتحدث

الرســمي للمجلس نزار هيثم ومدير
مكتب مدير أمن عــدن عبدالدائم إىل
الرشكة وطمئنوا املوظفني وحراســة
املبنى ,وقدموا اعتذار رسمي مؤكدين
ان املجلس لن ميرر مثل هذه االعامل
الغري مسؤولة".
وشــكر الحبيل يف ختام ترصيحه
لـ"األمنــاء" رئيس املجلس االنتقايل
الجنويب الذي شــكل لجنة للتحقيق
فورا ,لبحث اسباب وتداعيات االعتداء
عىل رشكة النفط.

رئي�س انتقايل �أبيـن ي�ؤكد على حماية املن�ش�آت العامة يف املحافظة
األمناء/خاص:

أكد رئيس القيادة املحلية للمجلس
االنتقايل يف محافظة أبني الشــيخ
عبدالله أحمد الحوتــري عىل أهمية
حامية املنشئات الحيوية يف املحافظة
وتأمينها من عبث الناهبني .
جاء ذلــك خالل اللقــاء الذي عقد
صبــاح األحــد يف مكتــب املجلس
االنتقايل بزنجبار مع قيادة املقاومة
الجنوبيــة واملجلــس االنتقــايل
والشــخصيات االجتامعية وأساتذة

جامعة أبني .
وشدد الحوتري عىل اليقظة التامة
لتأمني جميع املرافــق يف املحافظة
بالتعاون مع كل الخرييــن ،والعمل
عىل تنظيم الحراســات عىل املرافق
واملؤسسات والعمل عىل ردع كل من
تسول له نفســة يف العبث يف األمن
والسكينة واملرافق الحيوية .
ودعــا الحوتري األجهــزة األمنية
يف املحافظة املتمثلة بالحزام األمني
واملقاومة الجنوبية إىل القيام بدورها

عىل فــرض هيبتهــا وردع العابثني
باملمتلكات العامــة والخاصة ونرش
الســكينة بني املواطنــن  ..كام دعا
كل اإلدارات يف املحافظة إىل مبارشة
عملها .
بدورهم أكد الحارضون عىل تكاتف
الجميع والعمل جنبــا إىل جنب مع
قيادة املجلس االنتقايل والحزام األمني
عىل حامية املمتلكات العامة وردع كل
من تسول له نفسه عىل إخالل األمن
والسكينة العامة يف املحافظة .

