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�أعمال �إ�سفلت تغلق غرف ت�صريف املياه يف املعال بعدن

األمناء /خاص:

اجتامعنا مع املقاول واملانحني للمرشوع
حال التوقيع عىل االتفاقية .
واستطرد املشبق قائ ًال :فوجئنا بتدخل
وكيل محافظة عدن وإيقاف توجيهاتنا
بل إنــه وجه باســتمرار العمل وبنفس
الطريقة قائال  :إنــه وبعد انتهاء أعامل
الزفلته ســنقوم بتصفية فتحات شبكة
الرصف ملياه األمطــار والبنية التحتية
الحقـ ًـــا وقــام بإصدار رســالة إلينا
مفادها أن هذا العمل عىل مســئوليتهم
وهم من يتحملون املسئولية ".
وأضاف املشبق أنّ سد فتحات شبكة
ترصيف ميــاه األمطــار واملجاري تعد
مخالفــة قانونية وســتكون عواقبها
وخيمة يف األيــام القادمة وأننا رفضنا
املشــاركة يف هذا العمل ونحن كسلطة
محليــة نحمــل املحافظة املســئولية
الكاملة يف حال حدوث أيّ تبعات ونخيل
متاما عىل هذا املرشوع .
مسئوليتنا
ً

قال فهد املشــبق مدير عــام مديرية
املعال يف عدن  :إن أسباب إيقاف املقاول
املنفذ ملرشوع ســفلتة شارع مدرم فنية
وإنهــا ال تتطابق مع بنــود االتفاقية
مشــرا إىل
املوقعة قبل تنفيذ املرشوع،
ً
أنّ املقاول رفض توقيف العمل .
و أكد املشــبق أنّ أعامل اإلســفلت
نفذت بشــكل عشــوايئ كونها أقيمت
قبــل أن ينتهي مرشوع إعــادة تأهيل
شبكة ترصيف مياه األمطار والكهرباء
واملجاري ،كام تم سد الفتحات الخاصة
بترصيف املياه باألسفلت.
وأضــاف :طالبنــا املقــاول بتقديم
اســتامرة خدمــات امليــاه واملجاري
والكهرباء وتأكد لنــا عدم امتالكه هذه
االستامرات الخاصة بالبنية التحتية رغم
أننا طالبنا بتجهيز هذه االستامرات عند

احلزام الأمني و�ألوية العمالقة ت�سقطان ح�صن �شداد اال�سرتاتيجي �شمال مري�س

مريس /األمناء  /خاص:

خاضت قوات ألوية العاملقة وقوات
الحــزام األمنــي معــارك ضارية مع
ميليشــيات الحــويث يف جبهة مريس
تكبدت فيها املليشــيا خســائرفادحة
يف العتاد واألرواح عــاوة عىل تدمري
عتادهم العسكري.
وشــنت قوات الحزام األمني وألوية
العاملقــة واملقاومة عملية عســكرية
اســتطاعت من خاللها إســقاط جبل
حصن شــداد االســراتيجي والجبال
املجاورة شــال مريــس يف محافظة
الضالع بعد متهيد مدفعي كثيف .
وقالت مصادر ميدانية  :إن أكرث من 80
حويث لقوا مرصعهم يف املواجهات التي
شهدتها جبهة مريس .ومتكنت مدفعيه
ألوية العاملقة من تدمري عدد كبري من
عتاد مليشــيات الحويث حيث تم تدمري

األمناء/خاص:

األمناء/خاص:

األمناء /خاص:

ً
شنقا بعد أن ربط عنقه بغصن شجرة
أقدم وافد ميني عىل االنتحار
ــ كام يعتقد ــ يف محافظة أحد املسارحة يف السعودية.
وتم الكشف عىل الجثة ،بعد انتشار فيديو بشكل واسع عىل مواقع
التواصل االجتامعي ،حيث ظهرت الجثة وهي متدلية ومتحللة.
ً
ً
تحقيقـ ًـــا يف الواقعة،
ووفقا ملصادر ،فقد فتحت األجهزة األمنية
ملعرفة وكشف مالبساتها ،والوقوف عىل أسبابها.

العثور على رفات �شاب اغتالته
القاعدة يف �إحدى مقابر املحفد

األمناء /أبني  /خاص :

عرث عرص الجمعة يف مقربة الحبــض مبديرية املحفد  ،محافظة
أبني عىل رفات الشاب يارس نارص صليل والذي تم اختطافه قبل فرتة
وجيزة من قبــل عنارص اإلرهاب يف املحفــد وتصفيته ووضعه يف
مقربة الحبض باملحفد .
وقال أقارب الشــاب املغدور به يارس صليل  :إن املغدور به الشهيد
يارس قد اختفى قبــل أيام وتم البحث عنــه يف كل مكان حتى عرب
شبكات التواصل االجتامعي  ,حتى تم العثور عىل جثامنه يف مقربة
الحبض يف مديرية املحفد .
وقد ووري جثامن الشاب املغدور به يارس صليل الرثى بعد الصالة
عليه مبقربة الجدبة مساء الجمعة .

األمناء /خاص:

 3أطقم عسكرية تحمل أفراد وتعزيزات
للمليشــيات وتم تدمري وإعطاب دبابة
ويب إم يب كــا اســتهدفت مدفعية
العاملقة مخزن للذخائر واألسلحة وتم
إحراقه بشكل كامل .

هذا وتســتمر املعــارك الضارية بني
قوات العاملقة والحزام األمني املسنودة
من التحالف العريب ومليشيات الحويث
املدعومة من إيران وتتكبد فيها املليشيات
خسائر فادحة يف العتاد واألرواح.

أبطال املقاومــة والجيش صامدون يف
جبهة مريس يتســابقون إىل ساحات
الوغــى والنزال وهم يعلمــون أن املجد
والخلود ملــن ذاد عن الحمى وســقط
شهيد ًا.
وأضاف الحريري  ":ننادي املواطنني
والقبائل يف املناطق التي يسيطر عليها
الحويث يف الشــال الذيــن يرضخون
لتهديد الحويث يف تجنيد أبنائهم للقتال

يف الجبهات ونذكرهم أنّ جبهة مريس
الضالــع لن تكــون إال محرقة ألبنائهم
وموت ًا محتومــ ًا فال ترســلوا أبناءكم
مع الحــويث إىل حتفهم األكيد ال توجد
رحمــة يف قلوبنا عــى كل معت ٍد أثيم
حمل الســاح عليناوعليكم أن تجتمعوا
وترفضوا أوامر الحويث قفوا صف ًا واحد ًا
يف وجه املليشــيات الحوثية التي تزرع
املوت واألحقاد يف اليمن .

م�صدر �أمني يو�ضح حقيقة �ضبط كميات من الأ�سلحة بعتق قادمة من م�أرب
كشف مصدر مســؤول يف إدارة أمن
محافظة شــبوة حقيقة ضبــط أفراد
نقطة الضلعــة يف مدينة عتق عاصمة
املحافظة شــاحنة محملة بأســلحة
وذخائر كانــت قادمة مــن مأرب يف

العثور على جثة وافد ميني متحللة بعد
ً
ً
انتحاره �شنق ـا ـ كما يعتقد ـ يف ال�سعـودية

بن فريد  :الوحدة ف�شلت ودولة اجلنوب �ستعود

يخاطب قبائل ال�شمال  :جبهة
اجلنوبية
املقاومة
ناطق
ّ
مري�س ال�ضالع لن تكون �إال حمرقة لأبنائكم

قال املتحدث بـ اسم املقاومة الجنوبية
عيل شايف الحريري  :إن عرشات القتىل
والجرحى سقطوا يف صفوف مليشيات
الحويث اإليرانية يف جبهة مريس عىل
يد طــران التحالف العــريب واملقاومة
والجيش خالل األيام املاضية .
وقال ناطق املقاومــة الجنوبية  :إن

3

طريقها إىل العاصمة عدن .
وقــال املصــدر  :إنّ الشــاحنة التي
أوقفت من قبــل أفــراد النقطة وكان
عىل متنها عتاد عســكري متنوع كانت
ترصيحا مرور ًيا من مركز القيادة
تحمل
ً
والســيطرة يف وزارة الدفــاع كتعزيز
للجيش يف جبهة مريس .

وأضاف املصــدر  :إن العتاد والذخائر
تم أرسالها إىل محافظة الضالع من قبل
وزارة الدفــاع ومل تكن مهربة كام نرش
يف مواقع التواصل االجتامعي وتحمل
ترصيح مرور عمليايت موجه للمناطق
العســكرية وأجهزة األمن والحزام الذي
ستمر به .

أكد سيايس بارز :انتهاء وحدة  1990اليمنية ،يف  ،94وتحولها إىل
احتالل بعد اجتياح جيش نظام صنعاء للمحافظات الجنوبية وشــن
الحرب عليها.
وقال الســيايس أحمد عمر بن فريد ،يف منشــور له عرب صفحته
بتويرت رصده محــرر "األمنــاء"  :إن الجنوب العــريب كان دولة ،
وســيعود دولة بعون الله  .وأضاف“ :لسنا أقلية مضطهدة تبحث عن
حقوق مسلوبة ،ولكننا شعب عريب قدم دولته ملرشوع وحدة فشلت،
وتحولــت من قبل نظام صنعاء إىل احتالل رصيح ،قبل أن تتحول إىل
دولة طائفية بحته تتبع إيران “ .وأختتم بن فريد ترصيحه مؤكدًا :،إن
“من حق شعب الجنوب أن يعيش ح ًرا يف دولته املستقلة بحدود .”90

�أمن حلج ي�ضبط كمية جديدة من الأ�سمدة
املمنوعة كانت يف طريقها �إىل عدن

حلج/األمناء/خاص:

أحبطت رسية أمنية تابعة إلدارة أمن لحج محاولة تهريب كمية من
الســاد املهرب يف محافظة لحج  .ويف تفاصيل عملية الضبط فقد
متكنت رسية مكافحة التهريب من ضبط ســيارة تويوتا نوع شاص
محملة بأكرث من خمسني كيس من مادة السامد املمنوعة يف طريق
صحراوي بني منطقتي الوهط وراس العارة.
وكشف التحقيق مع
الســائق ومرافقه أن
الكمية كانــا يهدفان
لتهريبها إىل العاصمة
عــدن عــر طريــق
صحــراوي فرعي من
الوهــط ويصــل إىل
منطقــة بري أحمد يف
مديرية الربيقة .
وتعــد العملية هي
ثالث عملية تهريب يتم
ضبطها من قبل رسية
مكافحة التهريب التي متكنت يف الفرتة األخرية من ضبط الكثري من
املواد املهربة واملمنوعة عرب الطرق الصحراوية التي تسلكها عصابات
التهريب .
ريا يف عمليات التهريب من جهة
وتشهد محافظة لحج
انحسارا كب ً
ً
السواحل الغربية التي تتخذها عصابات التهريب منفذا لها حيث تأيت
املمنوعات من البحر األحمر ومن ثم يتم السري بطرق صحراوية فرعية
إىل مناطق عدة .

