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محليات

األمناء / خاص :
طالب عمرو البيــض، املمثل الخاص لرئيــس املجلس االنتقايل 
الجنويب للشــؤون الخارجية، بتهيئة العملية السياسية التي ترعاها 

األمم املتحدة بصورة تعالج كل القضايا.
وشدد البيض يف ترصيحات، عىل رضورة تصميم إطار تفاويض 
لقضية شــعب الجنوب، واســتعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية، من 
املرحلــة األوىل ملفاوضات وقف الحرب، وليــس بعد إنهاء االنقالب 

والعودة إىل صنعاء.
وكشف أن مطلبه يأيت ضمن اتفاقات املجلس االنتقايل الجنويب 

مع القوى اليمنية يف مشاورات الرياض املنعقدة قبل عدة أشهر.

عدن/ األمناء/ خاص:
ألقت قــوات الحزام األمني يف العاصمة عدن القبــض عىل مطلوب أمنًيا 

بتهمة ترويج مادة الحشيش املخدرة يف مديرية املنصورة.
ويف التفاصيــل, أوضحت العمليات املركزية لحزام عــدن يف بالغ لها إنه 
بتعاون من اللجان املجتمعية قامت قوة من القطاع الثالث لحزام العاصمة عدن 

بعملية تفتيش ملكان تواجد املتهم )ع.ص.ع( والقبض عليه.
وأكد البالغ أنه فور القبض عــىل املتهم اتخذت بحقه اإلجراءات القانونية، 
حيث تم نقله إىل مقر القطاع الثالث لحزام العاصمة عدن ليتم بعد ذلك تسليمه 

إىل الجهات املختصة.

شبوة/ خاص
تعرض قائد اللواء الخامس دفاع شــبوة مفرج الحاريث إىل كمني 

غادر نفذته خاليا مليشيات اإلخوان اإلرهابية.
وأكدت مصادر إعالمية استشهاد القائد مفرج بن شليل الحاريث، 
قائد اللواء الخامس دفاع شــبوة، متأثرا بجراحــه بعد إجراء عملية 

جراحية نتيجة إصابته بخطأ عريض.
 كام استشــهد عادل بن سامل الحاريث، مرافق قائد اللواء الخامس 

بدفاع شبوة مفرج الحاريث.

األمناء/ خاص:
نفى مصدر عسكري يف القوات املســلحة الجنوبية مبحور أبني 
الشائعات املتداولة عرب وسائل التواصل االجتامعي عن وجود توترات 

عسكرية يف شقرة مبحافظة أبني.
وأوضح املصــدر يف ترصيح للمركز اإلعالمي للقوات املســلحة 
الجنوبيــة )درع الجنوب( أن ما يتم تداوله حــول ذلك غري صحيح, 
مؤكدا عدم وصول أي تعزيزات عسكرية لقوات العاملقة الجنوبية إىل 

أبني وليس هناك توترات مع القوات املتواجدة يف شقرة.
وطالب املصدر رّواد التواصــل االجتامعي إىل عدم االنجرار خلف 
هذه الشائعات التي ال أســاس لها من الصحة والتي تهدف إىل إثارة 

الرأي العام.

عدن/ األمناء/ خاص:
أكد القيادي الجنويب البارز “د. نارص 
الخبجي” عضو هيئة رئاســة االنتقايل 
بأن شــبوة عصية عىل املتمردين وأنها 
ال ميكــن أن تقبل أي إرهايب أو حويث أو 

إخواين.

وقال الخبجي يف تغريدة عىل حسابه 
الرسمي “تويرت”:  "إن انتصارات شبوة 
لن تتوقف عند هذه النقطة بل ستستمر 

إىل أبعد من ذلك".
واختتــم بالقول: "تحية لــكل أبناء 
شبوة األحرار والرحمة لشهدائنا األبطال 

والشفاء للجرحى".

األمناء / خاص :
العامة  األشــغال  وزير  معايل  اطلع 
والطرق املهندس ســامل محمد الحريزي 
عىل سري العمل مبرشوع صيانة وإعادة 

تأهيل شارع السواعي باملعال يف عدن.
فيها  رافقه  التــي  الزيــارة،  وخالل 
املهندس معني محمد املاس رئيس مجلس 
والجســور  الطرق  إدارة صندوق صيانة 
بالعاصمــة عدن، اســتمع من املهندس 
معتصم الطعســي مدير املرشوع حول 

سري العمل.
ورشح الطعســي ملعايل الوزير عن 
األعامل الجارية باملرشوع من قبل الجهة 

املنفذة.
الجاري  بالعمل  الوزير  معايل  وأشاد 
يف مرشوع شــارع الســواعي باملعال، 
مطالبا مبضاعفة الجهود يف سبيل إنهاء 

العمل خالل الفرتة الزمنية املحددة.

عدن  العاصمة  مديريات  وتشهد  هذا 
جملة من املشــاريع املتعلــق بالطرقات 
بــإرشاف معايل وزير األشــغال العامة 

والطــرق وصنــدوق صيانــة الطــرق 
والجسور بالعاصمة عدن.

األمناء / خاص :
هنأ محافظ شــبوة عوض بن الوزير 
للجنة  موســع  اجتامع  يف  العولقــي، 
العسكرية  القيادات  مبشــاركة  األمنية 
البطولية  االنتصارات  مبناسبة  واألمنية، 
عىل مليشيا اإلخوان املُتمردة عىل مجلس 

القيادة الرئايس.
وناقش اللقاء تنفيــذ الخطة األمنية 
وتطبيع األوضــاع الراهنة مبدينة عتق، 
أداء األجهزة األمنية والتنســيق  وتعزيز 
املشرتك بني مختلف الوحدات العسكرية؛ 
واستقرار  أمن  دعائم  ترســيخ  أجل  من 

املحافظة.
أمام  التحديات  واســتعرض املحافظ 
الخطة األمنية املشرتكة؛ وطرق معالجتها 
ِتحقيقا للسكينة العامة، موجها ِبتشكيل 
3 لجان عسكرية، وأمنية، ومدنية وحرص 
القوات والعتــاد وحرص األرضار، كام تم 

إقرار الخطة األمنية لتأمني مدينة عتق.
املليشــيا  متمردي  العولقي  وحــذر 
اإلخوانيــة اإلرهابية من تهديد الرشكات 

النفطية االسرتاتيجية، متوعدا  والحقول 
لتأمني  حازمة  إجراءات عسكرية  باتخاذ 

املنشآت السيادية.

األمناء / خاص :
املحمدي،  أحمد  ســعيد  العميد  هنأ 
التنفيذيــة للمجلس  الهيئــة  رئيــس 
الجنــويب يف محافظــة  االنتقــايل 
دفاع  وقوات  شــبوة  أبناء  حرضموت، 
شــبوة وألويــة العاملقــة الجنوبية، 
اإلخوان  مليشــيات  عــىل  باالنتصار 

اإلرهابية ودواعشها.
وأشــار، يف ترصيحات، إىل دالالت 
التمرد العســكري اإلخــواين الخطري 
للمليشــيات اإلخوانيــة، محــذرا من 
خطر التغــايض عن وجودها يف وادي 

حرضموت.
وطالــب املحمدي أبنــاء محافظة 
وأخذ  صفوفهم،  توحيد  إىل  حرضموت 

زمام املبادرة وإعــالن النفري العام من 
أرضهم وإدارة شــؤون  لتحريــر  أجل 

محافظتهم.
املليشــيات  هــذه  بقاء  أن  وأكــد 
اإلخوانيــة يهــدد أمــن حرضمــوت 
القيادة  داعيا مجلــس  واســتقرارها، 
الرئايس، والسلطة املحلية، إىل اإلرساع 

بنزع سالحها وتفكيكها.

البي�ض يطالب باإطار تفاو�ضي 
اأممي لق�ضية اجلنوب

القب�ض على مطلوب 
للجهات الأمنية يف عدن

تعر�ض قائد اللواء اخلام�ض دفاع 
�ضبوة لكمني غادر

م�ضدر يك�ضف حقيقة التوتر 
الع�ضكري يف �ضقرة باأبني

د. اخلبجي: �ضبوة ع�ضية على املتمردين والنت�ضارات لن تتوقف

برفقة املا�ض.. وزير الأ�ضغال العامة يتفقد اأعمال �ضيانة واإعادة تاأهيل �ضارع ال�ضواعي باملعال

العولقي يتوعد متمردي الإخوان برد ع�ضكري حازم بهذه احلالة

انتقايل ح�ضرموت يطالب اأبناء املحافظة باإعالن النفري العام


