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األحد -  ٢٠ سبتمرب ٢٠٢٠ م- املوافق ٢ صفر ١٤٤٢ هـ

محليات

معلًقا عىل إحراق مليشيا اإلخوان علم 
المملكة يف أبني.. نب فريد:

معلًقا عىل إحراق مليشيا اإلخوان علم المملكة يف أبني.. نب فريد:

األمناء/خاص:
علق رئيس دائرة العالقات الخارجية باملجلس االنتقايل الجنويب 
يف أوروبــا أحمد عمر بن فريد عىل إحراق مليشــيا اإلخوان علم 
اململكة خــالل املظاهرات اإلخوانية، أمــس األول يف أبني، مؤكدا 
أن من تهــون عليه راية التوحيد ألجل املال املدنس حتًم ســيبيع 

ويشرتي يف تراب وطنه.
ويف تغريدة له عىل )تويرت( قال بن فريد: ”املال القطري القذر 

يحرك األنفس املريضة والجهل معا“.
وأضاف: ”مشهد مخجل، من تهون عليه راية التوحيد ألجل املال 

املدنس حتم سيبيع ويشرتي يف تراب وطنه”.
وأردف: ”السكوت عىل عبث اإلخوان وأعوانهم يف أبني وشبوة 

ليس فقط خطر داهم بل قبول به أيضا”.
وتابع: ”بحت أصواتنــا فيم الرشفاء يرتكون فريســة للعوز 

والحصار يف عدن!”.

األمناء/خاص:
عرثت قوات الحزام األمني يف القطاع السادس، فجر أمس األول، 
عىل العرشات من قذائف املدفعية والهاون والدبابات بجانب الخط 
العام بالقرب من ســور مدينة الفــردوس الواقعة مبنطقة صالح 

الدين يف مديرية الربيقة غرب العاصمة عدن.
مصدر عمليايت يف قوات الحزام األمني، كشف أن دورية أمنية 
تابعة لطوارئ قوات الحزام األمني بقطاع صالح الدين عرثت عىل 
عدد من رؤوس قذائف متنوعة كانــت مدفونة، وذلك أثناء عملية 

متشيط روتينية يف الخط الساحيل بجانب مدينة الفردوس. 
وأشــارت العمليــات إىل أن توجيهات من القائــد وضاح عمر 
عبدالعزيــز قائد قوات الحزام األمني بعــدن كانت قد قضت بنقل 
املضبوطات التي ُعرث عليها إىل مقر العمليات وتسليمها إىل شعبة 
األلغام وتأمني محيط املنطقة، واتخاذ التدابري واإلجراءات الالزمة 
حيــث يقوم فريق متخصــص برفع تلك القذائــف، فيم واصلت 

دوريات أمنية متشيط املنطقة املحيطة.
وأضافت العمليات خالل بالغها الصحفي إىل أن قوات الحزام يف 
القطاع قامت بنقل ٨٧ قذيفة إىل مقر القيادة العامة لقوات الحزام 
األمني باملديرية متهيدًا للنقل إىل الجهــة املختصة ليتم التخلص 

منها بطريقة سليمة.

األمناء/خاص:
أكد السيايس السعودي ســامي الجعوين أن تأخري تنفيذ بنود 

اتفاق الرياض يعترب عقابا للجنوبيني.
وقال الجعوين يف تغريدة له عىل "تويرت"  : "تأخري تنفيذ اتفاق 
الرياض هو معاقبة الجنوبيني لتحرير أرضهم من الحويث، علًم أن 

املناطق الشملية املحتلة من الحويث مستقرة جدًا".
وأضاف الجعوين: "إن الرشعية اإلخوانية لن تنفذه حتى تضمن 

خضوع الجنوب للشمل".
يذكر أن القوى املسيطرة عىل الرشعية ترفض تنفيذ بنود اتفاق 

الرياض بني الرشعية واالنتقايل وتعمل عىل تأخريه.

األمناء/خاص:
القيادات  وأبرز  مأرب،  محافظ  شن 
السبت،  العرادة،  ســلطان  اإلخوانية، 
هجوما جديدا عىل قبائل مراد أحد أهم 

قبائل مأرب.
واتهم العرادة، يف مذكرة جديدة تعد 
الثانية يف أقل من أســبوع، مسلحي 
قبيلة مراد باالنســحاب من الجبهات 
مواقعهم  وتســليم  أوامــره  ورفض 

إياهم  محمــال  الحــويث،  ملليشــيا 
وماهلية  الرحبة  ســقوط  مسؤولية 

وصوال إىل الجوبة.
دفاع هادي  العرادة وزيــر  وطالب 
"محمد املقديش" بإجبار القبائل عىل 
تسليم مواقعها للقوات الخاصة ، أكرب 
فصائل اإلصالح يف مأرب، محذرا يف 
بـ”خطورة  ذاته مم وصفــه  الوقت 

الوضع”.

األمناء/خاص:
كشف ناشط من أبناء محافظة مأرب، عن 
مشاريع استثمرية ضخمة لوزير الدفاع يف 
اكتسبها  املقديش،  محمد  الرشعية،  حكومة 

خالل الحرب الحالية.
وقال الناشط حســني الحجازي الجهمي 
إن وزيــر الدفاع محمد املقديش، منشــغل 
بـ"جبهة االستثمرات والعقارات"، يف حني 
أرفق صورًا فوتوغرافية لبعض اســتثمرات 

الوزير يف مدينة مأرب.
ومن بني املشــاريع االستثمرية املعروفة 
للمقــديش يف مدينة مــأرب، فندق يضم ٧ 
طوابق وآخر ال يزال قيد اإلنشــاء، إضافة إىل 
"فيال" فارهة، كلفت مئات املاليني، وعرشات 

األرايض.
ووفقا للناشط الجهمي، فإن وزير الدفاع 
ميتلك أكرب وكالة للزيوت يف السعودية، إىل 

جانب عقارات يف األردن.

وقال الجهمي، عىل حسابه يف الفيسبوك: 
األبطال يسطرون مالحم بطولية يف  "بينم 
كل الجبهات كان املقديش منشــغاًل بجبهة 

االستثمرات والعقارات".
وتابع: "أمامكــم يف الصورة فندق تحت 
)فيلة(  وكذلك  أخرى،  فنادق  وهناك  اإلنشاء، 
تكلفتها مئات املاليــني". وأردف: "أما فندق 
)اللوفر( فهذا لحاله ثروة اكتســبها الفاسد 

يف زمن الجبهات!".

األمناء/خاص:
اللواء   تفقد العميد مختار النــويب، قائد 
الخامس دعم وإسناد قائد محور كرش، يف 
زيارة مفاجئة للمقاتلني املرابطني يف مواقع 
لجبهة  األمامية  بالخطوط  والبطولة  الرشف 

محور أبني عىل تخوم شقرة الساحلية .
وكان يف اســتقباله أركان حــرب اللواء 
العميد ركن محمد صالح حســني وعمليات 

الجبهة وقــادة الكتائب والرسايــا واملواقع 
القتاليــة الذيــن بدورهم قدموا شـرحـــًا 
تفصيليــًا عن مرسح العمليات العســكرية 
يتم  اإلخــوان وكيف  مليشــيات  وخروقات 

التعامل مع هذه الخروقات النارية .
وطاف القائد النويب بكافة املواقع القتالية 
الجاهزية  عــىل  واطلع  الجنوبية  للقــوات 

العالية التي يتمتع بها أبطال الجنوب .
وأشـــاد القائد النويب بالــروح املعنوية 

ألبطال القوات الجنوبية املسلحة وصمودهم 
األســطوري رغــم الصعوبــات والظروف 
الجنويب،  الوطن  يشــهدها  التي  واملؤامرات 
وحثهم عــىل الصمود والثبــات ومزيد من 
اليقظة والبقاء يف أعــىل درجات الجاهزية 
وأن يكــون الجميع أكرث وعًيا واستشــعارًا 
التي  باملسؤولية ملواجهة املخاطر والتحديات 
تستهدف شعبنا وقضيتنا ومرشوع شهدائنا 

األبرار.

عدن / األمناء/خاص:
باسم رئاسة  كشفت مذكرة صادرة 
مدير مكتب  تــورط  الجمهورية، عن 
رئاســة الجمهورية عبدالله العليمي، 
للتدخل  الوظيفي،  نفوذه  باســتغالل 
األرايض بحرضموت وإصدار  مبلــف 
باسم  قانونية  تنفيذية غري  توجيهات 
رئاســة الجمهورية، تتجاوز السلطة 
بعــد مطالبته  املســتقلة،  القضائية 
"بالتوجيــه  حرضمــوت  ملحافــظ 
بتنفيذ  املطلــق  والتقيــد  بااللتــزام 
واألوامر  "األحــكام  بـــ  ما وصفها 
القضائية النهائيــة والباتة" الصادرة 
املحاكم والنيابات وقرارات رئاسة  من 
العامة  الهيئة  رئاسة  وقرارات  الوزراء 
املركزي  الجهاز  لألرايض وتوصيــات 
للرقابة واملحاســبة يف ما اعتربها بـ 
"أرض باحيدان وبن مالك ..إلخ"، بينم 
القضية ما تزال منظورة أمام محكمة 
غرب املكال حسب إفادة وتأكيد قايض 

املحكمة يف مذكرته املرفقة. 
وقضت مذكرة العليمي - املتناقضة 
زمنيا يف صياغتها، بتلقي الرئاســة 
مالك  بن  األخوة مؤسسة  رسالة من 
للتجارة واملقــاوالت العامة مرفوعة 

بتاريخ  الجمهورية  رئيس  فخامة  إىل 
1 - 1 -2020 م بينم مذكرته املرفقة، 
املتجاوزة لســلطة القضــاء، صادرة 
بتاريــخ 29 - 2 - 2019م برقم 155 
/  م ر / 99 م - بالعمــل عــىل اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما أســمها 
بـ"منطــوق األحــكام القضائيــة" 
يف  اســتحداث  أي  وإزالة  وإيقــاف 
املرشوع االستثمري ملؤسسة بن مالك 

للتجارة واملقاوالت العامة. 
ومــن جانبه أكد القايض ســعيد 
محكمة  قايض  بلبحيث،  عيل  خميس 
مذكرة  يف  االبتدائيــة،  املــكال  غرب 
صادرة عنه بتاريــخ 10 - 9 -  2020   
موجهة إىل كل مــن مدير عام الهيئة 
العامة لــألرايض م / ح، ومدير األمن 

والرشطة م / ح، وجود قضية منظورة 
أمام املحكمة. 

مقدم  بأن  بلبحيــث  القايض  وأكد 
بابراهيم  أحمــد  عبدالســالم  الطلب 
)باداؤود( قــدم دعوى مدنية ضد كل 
من مؤسسة بن مالك وآل باحيدان وقد 
كانت الدعوى منظورة أمامنا ومن ثم 
أديب ســامل  القايض  إىل  إحالتها  تم 
باحارثة رئيــس املحكمة وأن الدعوى 
ال زالــت منظورة أمامه، وهو ما يؤكد 
ارتكاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
مخالفة قانونية جســيمة يحاســب 
عليهــا القانــون باعتبــاره تجاوًزا 
وتدخال  املحددة  الوظيفية  لصالحياته 

فاضحا يف مهام وشؤون القضاء.

من تهون عليه راية التوحيد لأجل املال 
املدن�س �شيبيع وي�شرتي يف تراب وطنه

قوات احلزام الأمني تعرث على قذائف متنوعة بعدن

�شيا�شي �شعودي: تاأخري تنفيذ اتفاق 
الريا�س عقاب للجنوب

العرادة يتهم قبائل مراد بالعمالة للحوثيني ويطالب بت�شليم اجلبهات لالإ�شالح )وثيقة(

نا�شط ميني يك�شف عن ا�شتثمارات املقد�شي داخل اليمن وخارجه

العميد خمتار النوبي من جبهة ال�شيخ �شامل يدعو لرفع اجلاهزية القتالية

وثيقة ر�شمية تك�شف تورط العليمي با�شتغالل 
نفوذه للتدخل مبلف الأرا�شي بح�شرموت


