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قيادي يف االنتقايل خماطبا احلوثيني  :ب�أقدامكم ور�ضاكم �ستحفروا قبوركم

عدن  /األمناء  /خاص :

علق القيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب األســتاذ فضل
محمد الجعدي عىل التحركات العسكرية التي تقوم بها جامعة
الحويث ومليشياتها عىل الرشيط الحدودي للمناطق الجنوبية
محذرا املليشيات الحوثية من التامدي والتفكري بالعودة مجددًا
ً
نحــو األرايض الجنوبية  ،الفتـ ًـــا إىل املغامرة نحو الجنوب
ســتقودهم بدون شــك نحو الهالك وبها سيحفرون قبورهم
بأنفسهم...
وســخر الجعدي من حالة الغباء التــي تتعامل بها جامعة
الحويث ومن زعمهــا أن تحركاتها العســكرية نحو الجنوب

ً
قائــا  :ال زالوا يف غيهم وال زالت
تأيت لتحريره من االحتالل
مســرتهم القرآنية تواصل ســرها يف طريق القتل والدمار
وإحراق األرض  ...وبغبائهم املعهود يقومون بحشد جحافلهم
عىل كل الحدود الجنوبية ...وبذات الغباء يرصح لسان حالهم
إنهم فقط يقومون بتحرير الجنوب من( االحتالل ) ...
ولفت الجعــدي إىل الزيف والكذب والدجل الذي متارســه
جامعة الحويث تحت شــعارات واهية قائال  :حرروا فلسطني
بقتل األمة يف الشامل  ...وسيحررون الجنوب بعد إبادة شعبه
من االحتالل حسب زعمهم .
إنها مقربتكم األبدية و بأقدامكم ورضاكم تحفرون قبوركم
...اللهم فاشهد .

الك�شف عن تفا�صيل جديدة حلادثة العثور على جثة طفل يف خور مك�سر
األمناء/خاص:

كشــف أحمد الحاتلة الناشط اإلعالمي
يف مقاومة خــور مكرس تفاصيل جديدة
حــول قضية العثــور عىل جثــة الطفل
(عبدالله جامل هبه) داخل سيارة يف حي
الشابات مبديرية خور مكرس .
وقال الحاتلة يف منشور له عرب وسائل

التواصل االجتامعي أنه تبني بعد مشاهدة
كامريا فيديو أحــد املحالت بجانب مرسح
الحادثة أن القضية ليســت جنائية وإمنا
حادثة نتيجــة إهامل وتقصري عن متابعة
الطفل.
وأضاف الحاتلة أنه ووفق مقطع فيديو
كامريا املحل فأن الطفل فتح السيارة ودخل
فيها بنفســه ومل يســتطع الخروج منها

حتى تويف نتيجة االختناق.
وأكــد الحاتلة عىل أنه شــاهد مقطع
الفيديو شخص ًيا مطمئنـ ًـــا بذلك الجميع
خصوصا سكان مديرية خورمكرس حيث
ً
التوجد جرمية قتل وإمنا حادثة مؤسفة.
وشــكر الحاتلة رشطة خورمكرس عىل
إلزام كافة املحــات التجارية يف املديرية
برتكيب كامريات مراقبة أمام محالتهم .

املئات من �أبناء يافع ي�شيعون الدكتور زين ديان �إىل مثواه الأخري يف عدن

األمناء/صالح القعشمي:

شــيع املئات من أبناء يافع والجنوب بعد ظهر الجمعة 26
إبريــل 2019م جثامن املقاوم الجنويب البطــل الدكتور زين
عبدالهادي عمر ديــان اليافعي بعد الصــاة عليه يف جامع
الفردوس يف حي الســنافر مبدينة املنصــورة يف العاصمة
الجنوبية عدن عقب خطبتي وصالة الجمعة.
ويف موكب جنائزي مهيب شــيع جثــان الفقيد الدكتور
زين ديان إىل مقربة ــ أبوحربة ــ يف مدينة الشعب بحضور
عدد من القيادات العســكرية واملدنية واملقاومة الجنوبية يف
العاصمة عــدن وأقرباء ومحبي وأرسة الفقيــد الدكتور زين
ديان.
وكان الدكتور زين عبدالهادي ديــان اليافعي قد توفاه الله
يف القاهــرة بجمهورية مرص العربية الذي ســافر إليها منذ
عا ٍم لتلقي العالج ونصح األطباء بإجراء عملية جراحية له يف
جمهورية أملانيا ولكنه انتقل إىل الرفيق األعىل مساء الخميس
عاما.
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نائب مدير �أمن عدن (�أبو م�شعل الكازمي) يقدم ا�ستقالته على خلفية انعقاد االئتالف

عدن  /األمناء  /خاص :

قدم النائب األول ملدير أمن عدن استقالته،
لوزير الداخلية صباح أمس السبت ،وذلك عىل
خلفية انعقاد االئتالف الوطني الجنويب.
وبحسب رسالة االستقالة التي ُقدمت من
العقيد أبو مشــعل الكازمي ؛ فإن االستقالة
جاءت عقب تحرك الكازمي ملنع ما أســاه
االئتــاف اإلخــواين املدعــوم مــن حزب
اإلصالح ،إال أن وزير الداخلية أحمد امليرسي
قــام بإصدار توجيهات بانســحاب أيّ قوة
عسكرية ُمهددة النعقاد االئتالف.
وأضاف الكازمي أن قبوله لســحب أفراده
من محيطة القاعة التــي احتضنت فعالية
املؤمتر األول لالئتالف الوطني الجنويب كان
انطالق ًا من واجبه الوظيفي ،مشريا إىل أنه
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قدم اســتقالته ليك يتفرغ ملا أسامه بالعمل
الثوري.
وقال الكازمي يف رسالة االستقالة التي
وجهها لوزير الداخليــة  " :نفذنا توجيهات
معاليكم لنثب للجميع أننا رجال دولة متى ما
اســندت لنا مهام وإجالال واحرتاما ملعاليكم
ولكنني أقدم اســتقالتي هــذه وفاء لدماء
الشهداء األبطال الذين روت دماؤهم الزكية
تراب عدن الغايل واليــوم نرى عودة حميد
األحمر ومن معه من الباب الكبري " .
وأضاف  " :لقد حاربنــا اإلرهاب وكافة
أشــكال اإلجرام وقبلهم الحويث ومن معه
من عدوان  ٢٠١٥دفاعا عن الوطن وعاصمته
الحرة التي تنزف جراحها كل يوم نرى اليوم
الســقوط الكبري لكل من باع نفسه برخص

الســكوت عن الحق وعن بيع دماء الشهداء
والتسلق عىل ظهر القضية واملتاجرة بها يف
وضح النهار
وختم الكازمي رسالة استقالته بالقول :
"لن أنىس كل مواقفكم تجاه عدن ووقوفكم
مع الجرحى ومساعدة كل من قدمنا ملفاته
ملعاليكم تقبلت قرارك اليوم وتم ســحب كل
الرجال هناك فتقبل قرار اســتقالتي ألتفرغ
للعمــل الثوري واإلنســاين تجــاه وطني
وعاصمته عدن وفقــك الله يف طريق الحق
وسدد الله خطاك ".
تجدر اإلشــارة إىل أن االئتالف الجنويب،
كان مــن املُقــرر أن ينعقــد يف العاصمة
املرصيــة القاهرة إال أن قيادته فشــلت يف
انعقاده مبرص .

احلزام الأمني يف حلج يدفع بتعزيزات
ع�سكرية �إىل مديرية امل�سيمري

األمناء/خاص:

دفعت قوات الحزام األمني ،بتعزيزات عســكرية إلسناد املواقع الحدودية
يف مديرية املســيمري مبحافظة لحج .وأرشف أركان قوات الحزام األمني يف
محافظة لحج القائد “حسني السعيدي” عىل توزيع القوة واستحداث مواقع
جديدة لصد أي هجوم محتمل تتعرض له مديرية املســيمري ،ومحافظة لحج
عىل وجه العموم.
وحذر القائد “السعيدي” مليشــيات الحويث اإلجرامية من التقدم باتجاه
ريا أن قوات الحزام األمني بلحج
إي منطقة حدودية مع محافظة لحج  ،مش ً
عىل أتم االســتعداد وستكون باملرصاد لكل من تسول له نفسه االعتداء عىل
حدود الجنوب .
وتعترب مديرية املسيمري من املناطق املهمة اسرتاتيجي ًا بالنسبة ملليشيات
الحويث  ،حيث يقع فيها معسكر لبوزة املطل عىل الطريق املؤدي إىل معسكر
وقاعدة العند الجوية.

الربيزي يدعو القوات اجلنوبية يف
ال�ضـالع �إىل التنبه لهذا الأمر !!

األمناء  /خاص :

قال القيادي الجنويب أحمد الربيزي  :إن مليشيات الحويث اإليرانية
ال زالت تستخدم يف جبهات الضالع نفس األساليب التي خربناها عنها
 ،منذ غزوها للجنوب يف 2015م،والخاص بتنفيذ تســلالت إىل خلف
الجبهات ،بعدة أفراد خفيفي الحركــة يعملوا عىل تصوير تلفزيوين
وينرشوه فيام بعد ،يف الوقت الذي قد تعاملت املقاومة مع املجموعة
وطردتهم".
وأرســل الربيزي يف تغريدات نرشها عرب حسابه تويرت  ،رسالتني
للقوات الجنوبية ووسائل اإلعالم.
وقــال يف رســالته األوىل للقوات الجنوبيــة  " :نرجو من رجال
املقاومة الجنوبية وجنــود الحزام األمني وكافة املقاتلني يف جبهات
الضالع الخمس ،أن يتنبهوا ألســاليب الغزاة االنقالبيني الحوثة  ،ألن
استخدامهم للتسلالت يهدفون إىل خلق بلبلة يف صفوف املقاتلني يف
الخطوط األوىل  ،وكذا عمل أربــاك للمقاتلني  ،من خالل نرش أخبار
تقدمهم الزائف".
الرســالة الثانية أرسلها الربيزي لوسائل اإلعالم قال فيها  " :نرجو
من وسائل اإلعالم الجنوبية ،وكذا اإلعالم العريب أن يتحرى عن أخبار
تقدمهم الزائف الذي يحدثونه ،وعدم نــر أو إعادة نرش ما يصنعه
اإلعالم املعادي للغزاة الحوثيني ،من خالل أساليب عفى عليها الزمن".

�شطارة خماطبا احلوثيني وحلفائهم  :من حرر عر يافع
و�سحقكم يف ال�ضالع وعدن �سيالحقكم �إىل عمق �شمالكم
األمناء/خاص:

قال عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب لطفي شطارة
مخاطبا الحوثيني  :إن الجنوبيني ســيتوحدون  ،داعيا الحوثيني إىل
عدم املراهنة عىل خالفات الجنوبيني.
جاء ذلك يف تغريدة لشــطارة عىل صفحته يف تويرت  ،قال فيها :
"أيها الحوثيــون التراهنوا عىل خالفات الجنوبيني ،من حرر عر يافع
وسحقكم يف الضالع وعدن وبقية الجنوب بدون سالح ".
مسرتخ
وتابع " :ســيالحقكم إىل عمق الشامل إن استفزيتم اسدًا
ٍ
وليس نائم والميت كام تعتقدون".
وأكد شــطارة يف ختام تغريدتــه بالقول " :ثقــوا أن الجنوبيني
ســيتوحدون وســتكون الحرب الثالثة ثابتة ،وتذكروا واحفظوا هذا
الكالم".
ويراهــن الحوثيون وأطراف أخرى معاديــة للجنوب عىل خالفات
بينية بني الجنوبيني وهم من يساهمون يف تأجيجها بشكل أو بآخر
 ،إال أن الجنوبيني عادة ما يثبتوا عكس ذلك وهو ما تجىل واضحا يف
مواقف عديدة كان آخرها حرب  2015التي شهدت وحدة جنوبية غري
مسبوقة ؛ أظهرت معادن الرجال  ,وأتبثت زيف تلك االدعاءات .

بن فريد يعلق على انعقاد م�ؤمتر االئتالف اجلنوبي  ...فماذا قال؟

األمناء /خاص:

نرش القيادي باملجلس االنتقايل الجنويب
رئيس دائرة العالقات الخارجية للمجلس يف
أوروبا  /أحمد عمر بن فريد صور للحارضين
يف مؤمتر االئتالف الجنويب الذي عقد صباح
أمس بالعاصمة عــدن .وأرفق بن فريد يف
تغريده له عىل تويرت بعض املالحظات عىل

بيــان االئتالف الجنويب منها أنها كشــفت
املشاريع بدال من خداع كام أن اختيار موعد
انعقاد االئتالف ليس صدفة كونه يتزامن مع
إعالن الشامل الحرب عىل الجنوب يف  94م.
وأضــاف بن فريــد أن االئتــاف وبيانه
الصادر عنه تبنى ذات التوجهات التي يتبناها
حزب اإلصالح من القوات الجنوبية ووصفها

بأنها مليشــيات موضحــا أن بيان االئتالف
اتسم بالتناقض  ،ففي الوقت الذي نفى فيه
البيان خصوصية الهوية الجنوبية أعلن يف
نفس الوقت تبنيه لقضية الجنوب.
واختتم بن فريد مالحظاتــه قائ ًال :كان
ينقص البيــان ختم اإلصــاح حتى تكتمل
الصورة.

