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عدن / األمناء / خاص :

لهيئة  العــام  األمني  نائــب  قال 
رئاســة االنتقايل الجنويب أ/ فضل 
الجعدي إنه من غري منطقي الحديث 
عن فتح حساب تربعات لدعم معركة 
مأرب وإيراداتها مكدســة يف خزائن 

األدوات الحاكمــة لها، مشــريا إىل 
أن دعم معركــة مأرب واجب من تلك 

اإليرادات.
الجعدي يف منشور له عىل  وقال 
صفحته بالفيس بــوك: »إن الحديث 
عن فتح حساب تربعات لدعم معركة 
مأرب وإيراداتها مكدســة يف خزائن 

األدوات الحاكمة لهــا ودون توريده 
للبنك املركزي بالعاصمة عدن، هو أمر 

غري منطقي«.
وأضاف: »دعم معركة مأرب واجب 
مــن تلك اإليرادات، وهــو أجدى من 
تربعات ســيأخذ جمعها وقتا طويال 

وقد ال تجد طريقها إىل مأرب«.

األمناء/خاص:

للرئيس عيدروس  الخــاص  اإلعالمي  املستشــار  علق 
الزبيدي، الدكتور صدام الله عبدالله، عىل العملية اإلجرامية 
التي استهدفت قادة الدعم واإلسناد بالعاصمة عدن, بأنها 

تأيت ضمن محاوالت إفشال اتفاق الرياض.
وأوضح الدكتور صدام، أكادميي وســيايس جنويب، أن 

»القوى التي حاولت مراًرا وتكراًرا إفشــال اتفاق الرياض 
تارة باملناطقيــة وأخرى بتعطيل الخدمــات وتارة بنرش 
اإلشــاعات، وكل هذه الدسائس منيت بالفشل ومل يعد لها 

إال استخدام ورقة اإلرهاب«.
مؤكــدا أن »ورقة اإلرهاب هي آخــر أوراقها املحروقة، 
لكن بإذن الله قواتنا الجنوبية الباسلة ستجعل كيدهم يف 

نحرهم«.

حبيل جبر / األمناء / خاص :

اندلعت اشــتباكات عقب نشــوب 
رصافة  عامــل  بني  كالمية  مشــادة 
العروي ومواطــن، عىل خلفية نقاش 
حول أســعار الرصف يف سوق حبيل 
الجــرب  بردفان، صباح أمس الســبت 

٦مارس ٢٠٢١م.
وبحســب مصدر أمني فقد خلفت 
االشتباكات  قتياًل وإصابة أربعة آخرين 

إصابــة البعض منهــم خطرية، جرى 
نقلهم إىل مشايف العاصمة عدن.

وأفاد مصــدر أمني برشطة مديرية 
أحمد  مثنى  املواطــن  أن  الجرب،  حبيل 
العمر( قتل يف  )ثالثينــي  مثنى عبيد 
حادثــة إطالق الرصــاص الحي، أمام 
مركز  يف  للرصافــة،  العــروي  مركز 
مديريــة حبيــل الجرب، فيــا أصيب 
أحدهم إصابتــه خطرية،  آخريــن،   4
وقد تم نقلهم جميعًا إىل مستشــفى 

ردفان العام مبدينــة  الحبيلني، لتلقي 
اإلسعافات االولية، ومن ثم نقلهم إىل 

مشايف عدن .
 وبدورهــا قامت الجهــات األمنية 
الخامس  اللواء  بالتعاون مع قوات من 
املوقع  يف  باالنتشــار  وإســناد  دعم 
وإلقاء القبض عىل بعض املشــاركني 
يف الواقعة وإيداعهم الســجن واتخاذ 
اإلجراءات األمنيــة االحرتازية الحتواء 

أي تداعيات.

املجل�س النتقايل اجلنوبي يدين العملية الإرهابية التي ا�ستهدفت موكب 

اجلعدي : دعم ماأرب من اإيراداتها املكد�سة ولي�س من باب التربعات

م�ست�سار الرئي�س الزبيدي: ورقة الإرهاب اآخر 
اأوراق القوى التي حاولت اإف�سال اتفاق الريا�س

م�سادات كلمية ب�سبب �سعر ال�سرف تخلف قتيًل 
واأربعة جرحى يف حبيل اجلرب بردفان

محليات

تشمل )1,288( جريحا بعدن وبواقع 
)60,000( ريال شهريا لكل جريح ..

تفا�سيل جديدة حول ا�ستعال النريان 
بقاطرة غاز باخلط العام يف �سرب بلحج

اأنياب النهب.. تزايد �سراعات الأجنحة احلوثية على عائدات ال�سرائب

حلج  / األمناء / محمد السالمي :

متكنت فرق اإلطفاء من إخاد الحريق الذي اشــتعل مساء أمس األول 
الجمعة بقاطرة غاز بالخط العام مبنطقة صرب بالقرب من املستشــفى 
الــدويل الحديث ومحطة صرب، وقد شــاركت يف إخاد الحريق مختلف 
األجهزة األمنية والعســكرية تحت إرشاف مبارش من اللواء صالح السيد 

مدير أمن املحافظة .
وقالت مصادر إن النريان ظلت مشــتعلة مبقدمــة القاطرة حتى تم 

إخادها من قبل سيارة اإلطفاء التي تم االستعانة بها من عدن .
وقال العقيد محمد الحرق، مدير أمن تنب: »لوال لطف الله ومشــاركة 
جميع الجهات األمنية والعســكرية المتدت النــريان إىل صهريج الغاز 

وكانت الكارثة ستكون أكرب«.
وشاركت الجهات األمنية بعد إبالغها عن الحريق الذي اشتعل مبقدمة 
القاطرة وتوقفها عىل الطريق العام بصرب. وأشــاد بدور رجال األمن من 
مختلف القطاعات العسكرية الذين أسهموا يف إخاد الحريق قبل أن ميتد 

إىل باقي القاطرة.
من جانبه قال العقيد حســان هيثم، نائب مدير أمن تنب: »بدأ احرتاق 
القاطــرة عند مرورها بالطريق العام عند منطقــة أبو مدين حيث كانت 
هناك بقايا حريق إلطارات وضعت احتجاجا عىل انقطاع الكهرباء. وعند 
مرور القاطرة  اشتعلت النريان يف مقدمتها وواصلت املسري حتى موقع 

توقفها لينفجر خزان الديزل ثم احرتقت اإلطارات األمامية«.

عدن/ األمناء/ خاص:

أدانت هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، ما وصفته 
بالعملية ”اإلرهابية“ الغادرة والتي استهدفت موكب القائد 
العميد محســن الوايل قائد قوات الدعم واإلسناد، وأركانها 
العميد نبيل املشــويش، وأدت إىل مقتــل وإصابة عدد من 

الجنود املرافقني.
وأكدت الهيئة، يف بيان أصدره املتحدث الرسمي للمجلس 
االنتقايل الجنــويب عيل عبدالله الكثريي، يوم الخميس، أن 

مدبري ومنفذي العمل اإلجرامي لن يفلتوا من العقاب.
وشــددت الهيئة عىل كافة القوى األمنية يف العاصمة 

عدن، للتحرك الرسيع والفاعل؛ ملعاقبة مرتكبي هذه العملية 
اإلرهابية ومن يقف خلفهم.

ودعــت الهيئــة يف بيانهــا التحالف العــريب بقيادة 
السعودية إىل إدانة هذه العمليات اإلرهابية التي تقوض كل 
جهود التفرغ ملواجهة العدو الحويث، ودعم األجهزة األمنية 

والعسكرية الجنوبية الستئصال شأفة اإلرهاب.
وهــددت الهيئة مــن أن صرب قيادة املجلــس االنتقايل 
الجنويب وقيادة القوات األمنية والعســكرية الجنوبية لن 
يطول تجاه حرب املفخخــات، وحرب الخدمات، ومحاوالت 
العبث بحيــاة مواطنينا يف العاصمة عــدن، ومحافظات 

الجنوب كافة.

األمناء / خاص :

حــدة  ازدادت 
الداخلية  الرصاعــات 
بني قيادات ميليشــيا 
العاصمة  يف  الحويث 
واملناطــق  صنعــاء 
لسيطرتها  الخاضعة 
عىل تحصيل الرضائب 
ورضيبــة  الســلعية 
األســواق  يف  القات 

ونقاط التفتيش.
وقالــت منظمــة 

تقييم القدرات الدولية، يف تقريرهــا األخري، إن هناك رصاعات متزايدة داخل 
أجنحة امليليشيا عىل الرضائب.

ويواصل الحوثيون تعديل القوانني، وإنشــاء الهيئات الخاصة بهم، املوازية 
ملؤسسات الدولة لرشعنة جرامئهم بحق الشعب اليمني.

وكان تقرير فريق خرباء األمم املتحدة املعني باليمن، قد أكد أن قادة ميليشيا 
الحويث يتنافسون إلثراء أنفسهم رغم محدودية موارد الدولة العامة. 

وأشــار التقرير إىل قيام محمد عيل الحويث وأحمد حامــد وعبد الكريم 
الحويث ببناء قواعد قوة متنافسة تؤمنها هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة.

ولفت التقرير إىل أن ظهور كتل القوى املتميزة الحوثية عىل أساس املصالح 
االقتصادية يقوض السالم والجهود اإلنسانية. 

وتسيطر ميليشــيا الحويث عىل العاصمة صنعاء، ومعها املركز االقتصادي 
الرئييس يف البالد ومؤسساتها القامئة، وتستحوذ عىل تجارة وتوزيع الوقود.

وتضاعفت الجبايات والرضائب يف مناطق سيطرة الحوثيني عدة مرات.
وكانت ميليشيا الحويث قد عدلت قانوين الرضائب والزكاة، ووسعت رشيحة 
كبار املكلفني من 1300 مكلف الذين تزيد تداوالتهم التجارية عىل 200 مليون 
ريال يف القانون القديم، إىل أكرث مــن 25 ألف مكلف والذين تفوق تداوالتهم 

التجارية 100 مليون ريال يف قانوين الرضائب والزكاة املعدلني.


