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حلج / األمناء / خاص :

بعد ســاعات قليلة من وقوع جرمية قتل 
يف قرية الحمــراء مبديرية تنب لحج متكنت 
قوات األمن بـمحافظة لحج من إلقاء القبض 
بارتكابهم جرمية قتل  عىل متهمني ضالعني 

شاب يدعى »عوض سمري عوض مبارك«. 
وبحســب مصدر أمني بـــمحافظة لحج 
كشــف تفاصيل إلقــاء القبض عــىل ثالثة 
أشــخاص متهمني بقتل املجني عليه عوض 

سمري 25 عامًا  جندي يف اللواء الخامس. 
لحج  بـمحافظة  األمنية  األجهزة  ومتكنت 
بعد عملية تحٍر واسعة من إلقاء القبض عىل 
ثالثــة متهمني بقتل الشــاب »عوض« وهم 
)ب، ص، م، ت، ن، س، س، ص، م( وبارشت 
بالتحقيــق معهم حــول خلفيــة الجرمية 

وأسبابها حد وصفه. 
أوضح  االغتيال  جرمية  تنفيذ  كيفية  وعن 
املصدر األمني يف إفادته  بأن املتهمني الثالثة 
جلهم من أبناء قريــة الحمراء مبديرية تنب، 
حيث قام أحدهم واســتدرج الشاب »عوض« 
بعــد أن قام برصده بينــا املتهمني اآلخرين 
قامــوا بتنفيذ جرمية اغتياله وأخذ ســالحه 

)نوع آيل(.
وأشــار ذات املصدر أن سالح املجني عليه، 
الذي قام املتهمــون برسقته، متكنت األجهزة 
األمنية  من اســتعادته بينــا ُنقل جميعهم 
للســجن والتحقيقات معهم مستمرة وسيتم 

الكشف عن مالبساتها الحقًا.

 / األمنــاء   / عــدن 
خاص : 

مصلحة  رئيس  بحضور 
صالح  اللــواء  الســجون 
وســكرتري  عبدالحبيــب، 
اللجنة األمنية يف العاصمة 
عــدن العميد عــادل فضل 
ســفيان، كرمــت قيــادة 
ممثلة  العاصفــة  قــوات 
بالعميد أوســان العنشيل، 
أمس  العاصفة،  قوات  قائد 
الســبت، األفراد الخريجني 
من  الدورة األمنية التأهيلية 
التي أقامتها قوات العاصفة 
ومايو  أبريل  شــهر  خالل 

املاضيني ملنتسبيها.
الدورة  أفــراد  وتلقــى 
التعليميــة  املحــارضات 
والتدريبيــة يف العديد من 
التكنيك  املجــاالت، منهــا 
الجنايئ واكتشاف الجرمية 
وغريها خــالل فرتة الدورة 
عىل يد ضباط من منتسبي 
الجنويب  واألمــن  الجيش 

املشهود لهم بالكفاءة . 
 33 تكريم  جــرى  حيث 
فــردا من منتســبي قوات 
يف  املشــرتكني  العاصفة 
الدورة التي رعاها قائد قوات 
أوســان  العميد  العاصفة 
العقيد  وأركانه  العنشــيل 
واملدربون  املعكر  ســياف 

وجوائز  تقديرية  بشهادات 
رمزية، كا تم تكريم رئيس 
اللواء  الســجون  مصلحة 
صالح عبدالحبيب وسكرتري 
اللجنة األمنية يف العاصمة 
عــدن العميد عــادل فضل 

سفيان بدروع تذكارية.
قــوات  قائــد  ومثــن 

أوســان  العميد  العاصفة 
الكبرية  الجهود  العنشــيل 
التــي بذلهــا املدربون مع 
الــدورة  خــالل  األفــراد 
من  لديهم  مــا  ،وتقديــم 
للجنود  ومفاهيــم  تعاليم 
لالستفادة منها عىل الواقع 

العميل .

قوات العا�سفة تكرم خريجي الدورة الأمنية التاأهيلية من منت�سبيها

اأمن حلج يعلن القب�ض على قتلة ال�ساب »عو�ض �سمري« بعد �ساعات من ارتكابهم اجلرمية

محليات

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

 اجلعدي: اأدوات الإرهاب ُت�سيطر 
على ال�سرعية.. وهذا �سبب ف�سلها

ال�سعيبي: اأعالم تنظيم القاعدة 
الإرهابي تعلو نقاط الإخوان ب�سبوة

�سكان بلوك )5( باملمدارة ينا�سدون بو�سع حد 
ملعاناتهم من انقطاع الكهرباء لأكرث من اأ�سبوع

عدن / األمناء / خاص :

املجلس  رئاسة  هيئة  عضو  قال 
الجعدي،  فضل  الجنويب  االنتقايل 
إن فشــل الرشعية اإلخوانية يعود 
عىل  اإلرهاب  أدوات  ســيطرة  إىل 

مفاصلها.
وكتب الجعــدي يف تغريدة عرب 
»تويرت«: »ليس من قبيل املاحكات 
حني يجــري الحديث عن اختطاف 
أن  مصادفة  وليســت  الرشعيــة، 
تصبح بهذا الوهن والفشل سياسيا 

وعسكريا ودبلوماسيا«.
وتابــع: »األمر كله يعود إىل مدى ســيطرة أدوات اإلرهــاب عىل زمامها 
ومفاصلها وإعالمها وتحويلها إىل خصم للجميــع وتجيريها بصورة ماكرة 

ألجندتها الخاصة«.

احلج / األمناء / خاص :

أكد رئيس املجلس االنتقايل الجنويب يف لحج، رمزي الشــعيبي، أن مليشيا 
الرشعية اإلخوانية، تزين نقاطها يف شــبوة بشعارات وأعالم تنظيم القاعدة 

اإلرهايب.
وقال يف تغريدة عىل حســابه مبوقــع التدوين املصغــر تويرت: »نقاط 
مليشيات اإلخوان أو ما يســمى بالجيش الوطني املحسوب عىل الرشعية يف 

محافظة شبوة تتزين بشعارات القاعدة«.

عدن »األمناء« خاص:

ناشــد ســكان بلوك )5( يف حي املمدارة مبديرية الشــيخ عثان يف 
العاصمة عدن مؤسسة الكهرباء برضورة وضع حد ملعاناتهم جراء انقطاع 

التيار الكهربايئ منذ أكرث من أسبوع.
وقالــوا، يف أحاديث خاصة لـ”األمنــاء”، أن املولد الخاص يف املحطة 
التحويليــة الخاصة بتزويد بلوك )5( بالكهرباء اندلع فيه حريق الســبت 
املايض، األمر الذي تسبب يف انقطاع تام للتيار الكهربايئ عن سكان بلوك 

)5( منذ السبت املايض وحتى اليوم.
وناشــدوا محافظ العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد مللس، ومدير عام 
املؤسســة العامة للكهرباء بعدن املهندس ســامل أحمد الوليدي برضورة 

التدخل، ووضع حد ملعاناتهم.

األمناء / خاص :

تــويف القيــادي البــارز يف املجلس 
االنتقــايل الجنــويب العميــد عبداللــه 
الحوتري، صباح أمس، يف أحد مشــايف 
تدهور  عقب  القاهــرة  املرصية  العاصمة 

حالته الصحية خالل األيام املاضية.

وقالت املصادر إن العميد الشيخ عبدالله 
أحمــد الحوتــري املرقيش شــيخ قبيلة 
والرئيس  آل فضــل  باملراقشــه  الحوتري 
االنتقايل  للمجلس  املحلية  للقيادة  السابق 
مبحافظة أبني واملستشــار الحايل لألمني 
العام لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل تويف 
صباح أمــس يف أحد مشــايف العاصمة 
املرصية القاهرة التي نقــل إليها قبل أيام 

للعالج بعد تدهور حالته الصحية.
ويعد الحوتري مــن القيادات الجنوبية 
دورا  ولعب  باالعتــدال،  واملعروفة  البارزة 
بارزا أثناء األحداث األخرية التي شــهدتها 
محافظــة أبني بــني املجلــس االنتقايل 
الجنــويب والقــوات العســكرية املوالية 

لتنظيم اإلخوان.

وفاة القيادي البارز يف املجل�ض النتقايل 
اجلنوبي العميد عبدالله احلوتري


