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ّ
بن بريك � :أي اعتداء على املتظاهرين ال�سلميني يف �سيئون �ستكون عواقبه وخيمة

بش بمفاجأة سارة وقال "الخرب ما سرتونه وتسمعونه وليس سماعا فقط "!...
ّ
األمناء /خاص:

هــدد املجلــس االنتقــايل الجنويب
بتحريك املقاومــة الجنوبية بكل ثقلها
إىل مدينة ســيئون التابعــة ملحافظة
حرضموت ،رشقي البالد ،التي من املقرر
أن يتوافد إليها أعضــاء مجلس النواب
لعقد أوىل جلساتها يوم السبت القادم.
وكتب نائب رئيــس املجلس االنتقايل
الجنويب ،الشــيخ هــاين تغريدة عىل
صفحته عــى موقع التدوينات املصغر،
قال فيها :أي اعتداء عــى املتظاهرين
السلميني من أبناء شــعبنا يف سيئون
ســتكون عواقبه وخيمة وســتتحرك

املقاومة الجنوبية بــكل ثقلها من كل
حدب وصوب وليس ألحد عىل املقاومة

سبيل.
وكان نائب رئيــس املجلس االنتقايل
الجنويب هاين بن بريــك ،قد أعلن يوم
أمس األول عــى صفحته يف تويرت ما
وصفه بخرب سار للشعب الجنويب.
وقال بن بريك ،يف تغريدته :يف هذه
األيام – بإذن الله – ســنفرح بخرب سار
لكل الجنوبيني”.
وأضــاف" الخــر مــا ســرونه
وتسمعونه ،وليس سامعً ا فقط".
واختتــم ترصيحه بالقــول" اربطوا
األحزمــة وكونوا جاهزيــن" ،دون أن
يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

يف فضيحة مدوية لحزب اإلصالح يف تعز..

�ضبط �شحنة �أ�سلحة مت تهريبها للحوثيني بتوجيهات قطرية

تعز  /األمناء  /خاص :

ضبطت قوات الجيــش يف محافظة
تعز ،شحنة أسلحة تابعة ملليشيا الحويث
كانــت تحــاول تهريبهــا إىل مناطق
متركزها جنويب رشق املحافظة.
ووفقا ملوقع الجيش “ســبتمرب نت”
فــإن نقطة تابعة للــواء  35مدرع ،يف
الطريق الرابط بني مديريتي “املواسط”،
و”الدمنــة” متكنت أمــس ,من ضبط

شــاحنة عىل متنها كميــات كبرية من
األســلحة والذخرية ،كانت يف طريقها
إىل مواقع متركز مليشــيا الحويث يف
مديرية “الدمنة”.
وأضاف املوقع أن الشــاحنة تحتوي
عىل كميات كبرية مــن قذائف ( أر يب
جي) ،وصناديــق متنوعة األحجام من
الذخرية لألســلحة الرشاشة الخفيفة
واملتوسطة ،وأســلحة متنوعة أخرى،

كانــت مخزنــة بطريقــة مبتكرة يف
الشاحنة.
وأشار إىل أنه تم التحفظ عىل سائق
الشاحنة ،ومصادرة شحنة األسلحة
الجدير بالذكر إن شــحنة أخرى كان
اللواء  35قد ضبطها قبل أسابيع ويتهم
فصيل تابع لحزب اإلصالح بتعطيل عملية
تحرير تعز ومد الحوثيني باألسلحة بناء
عىل توجيهات قطرية

بن فريد :مو�ضوع (الأرا�ضي) يف عدن جرح نازف ي�ستهلك وجودنا واليجب ال�سكوت عنه

األمناء  /خاص :

أكد القيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب
أحمد عمر بن فريد أن موضوع األرايض يف
عدن أصبح جرح نازف يستهلك الوجود داع ًيا
اىل عدم السكوت عنه .
وقــال بن فريــد يف تغريدة لــه :ثقافة
البلطجة...هــل هــي الرتكــة الثقيلة التي

ترســخت يف عقليات الكثري منا،والتي تنتج
كوارث ال ميكن تقدير رضرها عىل الجميع.
وتابع بن فريد :أقذر مــا ميكن أن يقوم
به أي انســان يف العامل هو أن يعتدي عىل
"حق" إنسان آخر  ...مضيفـ ًـا:علينا أن ندرك
األرايض يف عدن ستبقى جرح نازف يستهلك
وجودنا جميع ًـا وأنه ال يجب السكوت عنها.

ّ
رئي�س اجلهاز التنفيذي لكليات املجتمع  :مت �ضبط
عدد من وثائق و�شهادات التخرج املزورة

األمناء  /رياض شرف :

دعــا د/عبدالله ســامل الحاج رئيس
الجهاز التنفيذي لكليــات املجتمع يف
العاصمــة عــدن يف ترصيــح خاص
لصحيفــة "األمنــاء" املســتثمرين
لالســتثامر يف مجال التعليــم التقني
والفني .
را إىل أن الجهاز سيقدم كافة
مشــ ً
التســهيالت التي يحتاجها املستثمر مع
الحفاظ عــى املعايري الخاصة بالجودة
والتي متس العملية التعليمية للحصول
عــى مخرجــات تعليميــة جيدة يف
باحتياج سوق العمل
ونوه الحاج إىل أنه تم افتتاح أكرث من
خمسة كليات مجتمع خاصة مبحافظة
تعز مبنطقة الرتبة حــازت عيل قبول
وتســابق محموم من الشباب لاللتحاق
بهــذه الكليات مبــا يخدم املســتثمر
والطالب واملجتمع والدولة .
وأكــد أن العمل يســر بوترية عالية
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لتفعيل كلية املجتمع يف محافظة مأرب
ومحافظة املهرة و محافظة أبني.
وأشــار إىل أنه تم النقاش مع معايل

وزير التعليم الفني والتدريب املهني د/
عبد الرزاق األشول حول استكامل البنية
التحتية للجهاز والخطة االسرتاتيجية
للعــام  2019والعمــل عــي مرشوع
الشــهادة اآلمنة والتنسيق األلكرتوين
وشؤون الطالب األلكرتونية
وأكد الحــاج أنه تــم الحصول عىل
قاعدة البيانات للجهاز التنفيذي كاملة
ومن خالل قاعدة البيانات تم الكشــف
عن بعض وثائق التخرج املزورة من قبل
عنارص املليشيات االنقالبية الحوثية وتم
رفض تعميدها .
وقــد حــذرت وزارة التعليــم الفني
واملجلــس التنفيذي لكليــات املجتمع
يف وقت ســابق كافة كليــات املجتمع
الحكوميــة والخاصــة والــوزارات
والسفارات واملنظامت التعامل مع وثائق
التخرج املعمدة من قبل ممثيل املليشيات
االنقالبية يف صنعاء وأنه ال يعتمد سوى
ختم املجلس التنفيذي بالعاصمة عدن.

االنفالت الأمني ( يتعزز ) يف
مديرية دار�سعد بعدن

عدن /األمناء  /خاص :

استهل أحد املواطنني ويقطن يف الحي الغريب من مديرية دارسعد
بالعاصمة عــدن اتصاله الهاتفي مبحرر "األمنــاء" بعبارة االنفالت
األمني يتعزز يف دارســعد وذلك تعليقا عىل إطالق الرصاص الكثيف
بصورة يومية يف األعراس التي تقام يف املنطقة .
وقال إن إطالق النار يف األعراس مل يتوقف ولن يتوقف منوها بأنّ
املدينة شــهدت ليلة أمس وأمس األول إطالقــا للنار من ( مخدرتني )
مقامتني يف ما تســمى الجهة الغربية عىل مسمع من قسم رشطة
مرأى مــن عد ٍد من أعضــاء املكتب التنفيذي
دارســعد املعني وعىل
ً
واملسؤولني الحارضين واملشاركني يف العرسني ! .
وتساءل املواطن  :مبن نستجري؟ .

القيادة املحلية النتقايل دار�سعد ت�ستكمل �إعداد
برنامج الفعاليات والأن�شطة الرم�ضانية

األمناء/سامي صالح عبداحلميد:

اســتكملت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل يف مديرية دارسعد
بالعاصمة عدن إعداد برنامج الفعاليات واألنشطة الرمضانية
الذي ســوف تنفذه خالل شــهر رمضان املبــارك وذلك من ضمن
األنشطة التي أقرت تنفيذه خالل الشهر الفضيل.
وتبذل القيادة املحلية االنتقايل إىل دارسعد برئاسة الدكتور عبدالله
ناجي ورؤســاء اإلدارات يف املجلس جهودا حثيثة ومتواصلة لتعزيز
دول املجلس ملالمسة هموم املواطن واحتياجاته وسبل معالجة الكثري
من القضايا العالقة.
وعلمت "األمناء" أن القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل الجنويب
برنامجا رمضان ًيا يشمل إقامة العديد من
يف مديرية دارســعد أقرت
ً
الفعاليات ومنها إقامة املســابقات الثقافيــة ودوري كروي للفرق
الرياضية ومســابقة يف الشطرنج والعديد من األمسيات التي سوف
تقيمها القيادة املحلية يف العديد من األحياء باإلضافة إىل إقامة موائد
لإلفطار الجامعي.
وكان انتقايل دار ســعد قد قام خالل األشهر املاضية بتنفيذ العديد
من الفعاليــات يف مختلف املجاالت كام ســاهمت قيادته وبفاعلية
يف املشــاركة بالفعاليات املجتمعية التي تقام يف املديرية ونســج
عالقات مع كافة الفعاليات السياسية واالجتامعية املؤمنة بالتحرير
واالستقالل واستعادة الدولة الجنوبية .

بارا�س :الإ�صالح يعيد قوات االحتالل �إىل �شبوة

األمناء  /خاص :

قال الشــيخ مبارك صالح باراس الناطق الرسمي بـ اسم املقاومة
الجنوبية رئيس املجلس اإلعىل للحــراك الجنويب ":إن حزب اإلصالح
يقوم هذه األيام بإعادة قوات االحتالل اليمني إىل شــبوة ومن ثم يتم
تجنيد شباب من شــبوة عرب حزب اإلصالح والدفع بهم إىل اللواء 63
املرابط يف بيحان".
كام ناشد باراس أبناء شــبوة قائ ًال ":إن دماء أبنائكم روت شبوة
مــن أجل طرد االحتالل اليمني واليوم الذي يعمله حزب اإلصالح داخل
شبوة يجب علينا جميعـ ًـا اتخاذ موقف حازم وصارم ضد هذا الحزب
الخبيث" .
وواصل بــاراس قوله ":إنني ومن منطلق مســؤوليتي أدعو أبناء
شبوة خاصة والجنوب عامة للوقوف ضد هذا الحزب امللون والكتائب
والفساد التي تســيطر عىل ثروات شبوة وأيضا تستويل عىل إغاثات
املواطنني ليك يســتفيد من مثنها لصالح حزبهم وهذا يشء خطري
عىل الجنوب وأيضا عىل التحالف العريب.
إن القوات العســكرية التي دخلت شبوة الغرض منها هو السيطرة
عىل مواقع عسكرية مهمة يف شبوة وندعو كل أبناء شبوة الرشفاء
التخاذ موقف موحد".
واتهم باراس يف نهاية ترصيحه الســلطة املحلية يف شبوة حيث
قال يبدو أن السلطة يف املحافظة عىل علم وتنسيق مع هذه القوات .

