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م�صدر برملاين يك�شف لـ(الأمناء) �أ�سباب ف�شل عقد جل�سة للربملان يف ح�ضرموت
املكال  /األمناء /غازي العلــــــوي :

علمــت "األمناء" بــأن الرشعية قد
فشلت يف عقد جلســة للربملان اليمني
يف مدينة املكال والتــي كان من املقرر
انعقادها يوم أمس السبت.
وقالت مصادر وثيقة لـ"األمناء" بأن
أعضاء يف مجلس النواب اليمني ،كانوا
متواجدين يف مدينة املكال منذ أسبوع،
غادروا املدينة أمس بشــكل جامعي بعد
تعرث عقد جلسة للربملان املنتهية واليته.
وأوضــح مصدر برملــاين يف اتصال
هاتفــي مع "األمناء" بــأن هناك تذمر
واســتياء كبريين بني أوســاط أعضاء

مجلس النــواب الذين تحملوا مشــاق
الســفر للذهاب إىل املكال عىل أمل عقد
جلســة الربملــان فيها يف ظــل وجود
خالفــات حادة من شــأنها بأن تعصف
وتفشــل انعقاد أي جلســة للمجلس ،
مشري ًا إىل وجود تكتل وصفه باملناطقي
لنواب الشامل الذين يرصون عىل فرض
رئيــس للربملــان خلفا ليحيــى الراعي
باإلضافة إىل تبنيهم مقرتحات لتقليص
صالحيات هادي ومنحها لهيئة رئاســة
املجلس.
وحول سبب فشل انعقاد الجلسة يف
املكال قال املصدر الربملاين بأن الســبب
الرئيــي باإلضافة إىل تعمق الخالفات

هو عدم حضور الرئيس عبدربه منصور
هادي الــذي كان من املقرر حضوره من
الرياض إىل املكال للمشاركة يف الجلسة
االفتتاحية للمجلس ،مشــرا بأن معظم
أعضاء الربملان الذين كانوا متواجدين يف
املكال غادرو مســاء أمس البعض منهم
إىل الرياض والبعض اآلخر إىل العاصمة
عدن .
ويرفض املجلــس االنتقايل الجنويب
عقد أي جلسة ملجلس النواب اليمني يف
أي محافظة جنوبية محررة ،ويرى يف
ذلك استفزازًا ملشاعر الجنوبيني وهدم ًا
لكل املكتسبات السياسية التي حققوها،
وتوعد مبنع نشاطه يف الجنوب

العميد املعاري يو�ضح �أول موقف له من قرار �إعفائه من
قيادة �شعبة اال�ستخبارات بح�ضرموت ال�ساحل

املكال  /األمناء  /عمادالديني :

رحب العميــد صالح عمــر املعاري
ّ
بقرار محافــظ حرضموت قائد املنطقة
العســكرية الثانية اللــواء الركن فرج
ساملني البحســني القايض بإعفائه من
ه ّم قيادة شعبة االستخبارات العسكرية
ومسئولياتها الجســيمة بحرضموت.
ومتنى لخلفــه التوفيق يف مهامه التي
أكد أنه جدير بها.
وقال العميد املعاري يف أول تعليق له
عىل قرار إعفائه من مهامه" :لقد وفقنا
اللــه يف الفرتة املاضية يف املشــاركة
يف تشــكيل جيش النخبــة الحرضمية
وتجهيزه وتحريــر مدينة املكال ثم بقية
أرايض ســاحل حرضموت مــن فلول
اإلرهــاب والتطرف ،ثم مرحلة إرســاء

دعائم األمن واالستقرار يف حرضموت

والنهوض بهــا من خالل قيــادة دفة
االستخبارات ،وهذا ليس بالعمل السهل
فقد تطلب ذلك جهد ًا كبريا".
ومتنى املعــاري التوفيــق والنجاح
للعميد محمد عمــر اليميني يف مهامه
التي أكد أنه جدير بها..
وتعهد بأن يظــل خادما لحرضموت
بغض النظر عن موقعه وليس اشرتاط ًا
،إيفاء
أن يكون متقلــدا أي مناصــب
ً
بالقسم والعهد الذي قطعه عىل نفسه
بأن يظل جنديا مجندا يف ســبيل خدمة
حرضموت وشعبها .مشــرا باملناسبة
إىل أن ذلك العهد والهــدف كانا دافعاه
إىل أن يقبل بقيادة شعبة االستخبارات
العســكرية خــال الفــرة املاضيــة
الحساسة واملهمة يف تاريخ حرضموت.

نائب رئي�س االنتقايل ي�ستقبل �شقيق ال�شهيد قي�صر لقور و يزور ا�سرة ال�شهيد رافت دنبع
األمناء /خاص:

وفاة ثالثة مواطنني بحمى ال�ضنك يف املن�صورة بعدن
األمناء /خاص:

تويف ثالثــة مواطنــن يف مديرية
املنصورة بعدن خالل اليومني املاضيني
نتيجة إصابتهم بحمى الضنك  ,إىل جوار
عــرات اآلخرين أصيبــوا بهذا املرض
الذي بدأ باالنتشــار يف األحياء الشعبية
بالعاصمة املؤقتة عدن.
وقال مصدر محيل بــأن طفل تويف
مســاء الخميس يف مستشفى الوايل
إضافة إىل وفاة امرأة مسنة ورجل آخر
عرص الجمعة يف حي حاشد باملنصورة

نتيجة إصابتهام بحمى الضنك إىل جانب
العرشات من الحاالت املصابة بهذا املرض
يف نفس الحي وتم نقلهــم إىل املراكز
الصحية واملستشفيات .
وأشــار املصــدر إىل أن تفيش حمى
الضنك يف حي حاشــد باملنصورة يعود
إىل طفــح املجاري املســتمر وتكدس
القاممة يف شوارعها يف ظل غياب تام
لدور الســلطة املحلية ومكتب الصحة
عــدن إضافة إىل غيــاب حمالت الرش
واملكافحة ومتابعة رش املســتنقعات
وطفوحات الــرف الصحي  ،والربامج
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املئات ي�شيعون جثمان ال�شهيد العقيد �صالح
العتبات �إىل م�سقط ر�أ�سه يف مري�س

مريس  /األمناء  /خاص :

شيع اآلالف من أبناء مريس يف موكب جنائزي مهيب جثامن الشهيد العقيد
الشــيخ صالح بن صالح العتبات شيخ مشايخ مريس وأحد قادة الجيش الوطني
إىل مسقط رأسه بقرية العتباب منطقة مريس شامل محافظة الضالع.
وانطلق موكب التشــييع الــذي يتقدمهم عدد من قيادات الســلطة املحلية
والجيش الوطني واملقاومة ومشــائخ وأعيان محافظة الضالع من مستشــفى
النرص مبدينة الضالع مبشــاركة مئات السيارات التي تحمل املشيعني من مختلف
مناطق املحافظة وصو ًال إىل مسقط رأسه بقرية العتباب.
يذكر أن الشهيد العقيد الشيخ صالح بن صالح قاسم العتبات أحد رجاالت مري
وشيخا ملشــائخ منطقة مريس و كان له دور واضح يف حل كثري من القضايا
والخالفات و شكل رحيله خسارة عىل املنطقة .
حيث لقي حادث استشــهاد العقيد الشــيخ صالح بن صالح العتبات استنكار
ً
وجيشــا ومقاومة وأحزا ًبا وقبائل وإعالميني
وإدانة الجميع باملحافظة ،سلط ًة
مؤكدين عىل رضورة محاسبة املتورطني والوقوف إىل جانب أرسة الشهيد لينالوا
جزاءهم الرادع.

مواطنون ي�ساهمون يف �إف�شال تنفيذ عملية �إرهابية
يف (ال�شحر) والأمن يقدم � ً
شهيدا وثالثة جرحى

األمناء /خاص:

تواصــل العنارص اإلرهابيــة يف مديريات الوادي والســاحل مبحافظة
حرضموت ،محاولة تنفيذ عمليات إرهابية غادرة تســتهدف حياة املواطنني
وأمنهم واســتقرارهم ،حيث رصد مواطنون يف مدينة الشــحر يوم أمس،
عنارص إرهابيــة بحوزتها متفجرات يف املدينة ،وعــى الفور قاموا بإبالغ
الجهات املعنية بذلك.
وذكرت مصادر محلية أن قوات من املنطقة العسكرية الثانية ،متخصصة
يف مكافحة اإلرهاب حصلت عىل معلومات مــن مواطنني بوجود عنارص
إرهابية مع متفجرات يف مدينة الشحر ،فتحركت عىل الفور ملداهمة األماكن
املشبوهة ،مام أدى إىل استشهاد جندي وإصابة ثالثة آخرين بإصابات .
وأضافت املصــادر أن قوات الجيش ،ممثلة باملنطقة العســكرية الثانية،
قامت فجــر الجمعة مبداهمة أحد أماكن االشــتباه لوجود متفجرات فيها،
وقد تم العثور عىل حقيبة معدة لالنفجار يف املكان ،كانت تعد الســتهداف
تجمعات ملواطنــن يف محافظة حرضموت .مشــر ًا إىل أن قوات من لواء
األحقاف قامت بعد هذه الواقعة بتمشيط املنطقة املشبوهة ،وتم العثور عىل
معلومات مهمة عن عنارص إرهابية مطلوبة أمنيا.

ال�شيخ (النقيب) :حتركات املجل�س االنتقايل
باخلارج ت�سري بالطريق ال�صحيح ال�ستعادة الدولة
األمناء /خاص:

قام نائــب رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب
هاين بن بريــك يوم امس بتقديــم واجب العزاء
ألرسيت الشهيدين قيرص لقور ورافت دنبع.
واســتقبل نائب رئيس املجلس االنتقايل شقيق
الشهيد قيرص لقور لتقديم تعازيه وتعازي رئيس
املجلس اللواء عيدروس الزبيدي.
كام زار نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب
أرسة الشــهيد رأفــت دنبع وقدم واجــب العزاء
واملواســاة لــأرسة ويبلغهم مبواســاة وتعزية
الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي.

االحرتازيــة والوقائية ملكافحة وتفادي
ظهور مرض حمــى الضنك يف األحياء
الشــعبية واتخاذ التدابري الوقائية كافة
للقضاء عىل مواقع وبؤر توالد البعوض
وأسباب املرض.
ومنــذ أيام عــاودت حمــى الضنك
باالنتشار يف بعض أحياء ومناطق عدن
وســط صمت الجهــات املختصة ويف
مقدمتها قيادة محافظــة عدن ممثلة
باملحافظ أحمد ساملني الذي يقف موقف
املتفرج .
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أكد عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الشــيخ عبد الرب النقيب بأن
تحركات املجلس االنتقايل يف عواصم الدول الكربى دليل قاطع عىل أننا يف
الطريق الصحيح الستعادة دولتنا..
وقال النقيــب يف تغريدة نرشها
عرب حسابه الشــخيص عىل تويرت
رصدتها "األمناء"‘‘ :إخواين وأبنايئ
الجنوبيني حيثــا أنتم ..هذه الكلمة
هي لتأكيد أن هذا الحساب يف تويرت
يخصني ويلغي كل منتحل باســمنا،
وأســتغل هذه الفرصــة لنقول :إن
الجنوب قادم ،فقد دفع شعب الجنوب
الثمن غاليا وهو أرواح أبنائهم ودماء
جراحهم ،وما تحركات قيادة املجلس
االنتقايل يف عواصــم الدول الكربى
إال دليــل قوي وقاطــع عىل أننا يف
الطريق القانوين والصحيح الستعادة
وطننا’’.
وتابع النقيب‘‘ :الوحدة التي سعى
لها الجنوبيون قتلت بفعل السياسة
الرعناء ألعداء التحرض واإلنسانية..
داعيــا الجنوبيني اىل نبــذ الفرقة
واملناطقية والحزبية فالجنوب يتسع
لكل أبنائه” -حد قوله.
وأضاف الشيخ النقيب يف رسالته
املقتضبة“ :الوحدة التي ســعينا لها قتلها أعداء اإلنسانية والتحرض ،وهنا
أوجه دعوة مــن القلــب إىل كل الجنوبيني إن اجتمعوا عىل كلمة ســواء
فالجنوب يتسع للجميع دون استثناء ..ولنرتك املناطقية والحزبية فقضيتنا
وطــن وأجيال قادمة ال نريد أن يعانوا ما عانينــاه نحن واملؤمن ال يلدغ من
جحر مرتني”.
وكان الشــيخ النقيب قد وجه هذه الرســالة يف تغريدة عىل حسابه يف
تويرت تأكيدا مللكيته للحســاب بعد ظهور عدد من الحســابات الوهمية يف
توتري منتحلة اسمه.

