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مدير التحرير
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المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

طالب ب�صرعة ت�صليم مكتب الجمعيات باالإ�صكان ..

األمناء/ خاص:
للجمعيات  العام  االتحاد  استنكر 
التعاونية الســكنية بالعاصمة عدن 
وبشــدة وما وصفها بـ"االعتداءات 
البســط  وعمليــات  الســافرة" 
أرايض  طالت  التي  واالســتحداثات 
الجمعيات الســكنية يف ظل صمت 
مخيف تبديه الجهات املعنية ومكتب 
األرايض بعدن تجــاه ما تتعرض له 

أرايض وممتلكات الجمعيات.
للجمعيات  العــام  االتحاد  وأكد 
موســع  اجتامع  خالل  الســكنية، 
عقده بالعاصمة عدن برئاســة األخ 
جبل ردفان، رئيس االتحاد وبحضور 
رؤســاء وممثلني عــن الجمعيات 
بأنه قد ســلك وما زال  الســكنية، 
يســلك الطرق القانونية واملرشوعة 
الســتعادة وحامية أرايض األعضاء 
رسمية  مخططات  ضمن  املرصوفة 
أكرث من  البعض منهــا  مىض عىل 
"30" عاًما، ملوًحا باحتفاظه بحقه 
بالتصعيد التدريجي يف حال استمرار 
يف  واالســتحداثات  البسط  أعامل 

أرايض الجمعيات.
للجمعيات  العام  االتحاد  وطالب 
أعامل  كافة  وإزالة  برفع  الســكنية 
البسط واالستحداثات يف مخططات 
الجمعيات بدون قيد أو رشط ومتكني 
الجمعيات من مواقعها حتى يتمكن 
ومحاسبة  لألعضاء  تســليمها  من 
الباســطني واملعتدين وإحالتهم إىل 
الجهــات املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية ضدهم.
كام طالــب االتحاد معايل وزير 
الدولة محافظ العاصمة عدن ورئيس 
الهيئة العامة لألرايض بالضغط عىل 
تنفيذ  األرايض عدن برضورة  مكتب 
توجيهاتهم لتسليم مكتب الجمعيات 
الكائن يف مبنى إدارة هيئة األرايض 
حتــى يتســنى لالتحــاد أن يقوم 
الجمعيات  أرايض  بدوره يف متابعة 

واالطالع عىل املخططات الرســمية 
تحت إرشاف مكتب األرايض.

مشــرا إىل أن هنــاك جمعيات 
إجراءاتها  اســتكملت  قد  حكومية 
وأخــرى عــىل وشــك، وغرها مل 
تســتكمل، مؤكدا أن جميع مشاكل 
الجمعيات تأيت بسبب إغالق املكتب.

وشــدد االتحاد العام للجمعيات 
عىل رضورة تنفيــذ االتفاقات التي 
أبرمت بني االتحاد ورئاســة الهيئة 
برضورة  خرجــت  والتي  والفــرع 
ومامرسة  الجمعيات  مكتب  تسليم 
السابق  النظام  حسب  عمله  االتحاد 

املتفق عليه منذ ثالثني عاما.
لفرع  الدعــوة  االتحاد  ووجــه 
الهيئة العامة لــألرايض إىل رسعة 
إجراءاتها  املستكملة  العقود  تسليم 
من  أكرث  عددها  وتبلــغ  املكتب  يف 
مكتب  تســليم  وكذلك  عقد،   1500
إجراءات  واســتكامل  الجمعيــات 
محمال  تســليمها،  ورسعة  العقود 
إياهــا املســؤولية الكاملــة تجاه 
الجمعيات  املامطلة بإكامل إجراءات 
والتعامــل مع االتحاد مبســؤولية 

حسب القانون.
كام دعا االتحاد العام للجمعيات 
املعنية  الدولة  أجهزة  كافة  السكنية 
باألمر الوقوف الجاد مع االتحاد يف 
إزالة ووقــف االعتداءات التي طالت 
الســكنية،  الجمعيات  مخططــات 
األرايض(  )وخاصة وحــدة حامية 
وزير  معــايل  توجيهات  بحســب 
العاصمة أحمد مللس  الدولة محافظ 

والتنسيق مع االتحاد.
وطالــب البيــان الصــادر عن 
ســيادة  مع  لقاء  بعقد  االجتــامع 
النائب العام لرشح وتوضيح ما يتم 
من صدور أحكام من بعض املحاكم 
يف بعــض مخططــات الجمعيات 
نيابة  رئيس  مع  واللقاء  الســكنية 

مكافحة الفساد.
وجرى خالل االجتامع املوســع 
التي  والتدابر  اإلجراءات  مناقشــة 
ســوف يتم اتخاذها خــالل الفرتة 
منتســبي  حقوق  ملتابعة  املقبلــة 
الجمعيــات ومتكينهم من أراضيهم 
وإزالــة االســتحداثات التي طالت 

بعض األرايض واملخططات.

األمناء/ خاص:
يف الوقت الذي تتحــدث فيه األمم 
املتحدة عن تطورات بناءة نحو التوصل 
ا للهدنة املنتهية  إىل هدنة تكون متديــدً
قبل أكرث من شــهر، تواصل املليشيات 
وإرهابهــا ضد  الحوثيــة تصعيدهــا 

الجنوب.
يف الساعات املاضية، شهدت جبهة 
طور الباحــة – حيفان الحدودية تبادال 
املســلحة  القوات  بني  املدفعي  للقصف 
الجنوبيــة ممثلة باللواء الرابع حزم من 
جهة واملليشــيات الحوثيــة اإلرهابية 
من جهة أخرى، بعدمــا بادرت األخرة 

بالتصعيد.

وردت مدفعيــة اللــواء الرابع حزم 
عىل مصادر نــران العدو الحويث، وتم 
التعامل معها وإخــامد مصادر النران 

املعادية.
وتشــهد جبهة طور الباحة حيفان 
والقرى املحيطة تحشيدا وقصًفا مدفعًيا 
شنته املليشيات الحوثية اإلرهابية، ويتم 

التعامل معه بكل قوة وحزم.
متــادي املليشــيات الحوثيــة يف 
صناعة هذا القدر من اإلرهاب، يتعارض 
بشــكل واضح مع حديث األمم املتحدة 
عن أن هناك تطورات بناءة يف مســار 

تحقيق االستقرار.
يثر  املســعور  الحويث  التصعيــد 
تخوفــات حــول مســتقبل الهدنة أو 

يف  األوضاع  فتجاهل  التهدئة،  مساعي 
الجنــوب مل يعد مقبوال بــأي حال من 
األحوال، وذلك بعدما متادت املليشــيات 
الحوثية اإلرهابية يف عملياتها العدائية 

دون اتخاذ إجراء أممي واضح وصارم.
من  مرفوضة  ستظل  املُجزأة  الهدنة 
الجنوب، فأي مسار تفاويض يف الفرتة 
املقبلة يجب أن يشــمل هدنة شــاملة 
تخص كل الجبهات، وإال لن تكون هناك 

أي جدوى لها.
يتسق ذلك مع التزام القوات املسلحة 
الجنوبية باتخاذ اإلجراءات الالزمة التي 
واالستقرار  األمن  معادلة  بسط  تضمن 
ملخططات  والتصدي  الوطن،  أرجاء  يف 

التصعيد الغاشمة.

يافع/ األمناء / خاص :
نفى قائد اللواء الثالث مشــاة، قائــد الحزام األمني بيافــع، العميد أكرم 

الحنيش، وجود أي عملية تجنيد مبديريات يافع تتبع ألوية العاملقة. 
وقال الحنيش: "ما يشــاع هذه األيام عن تجنيد عسكري داخل يافع باسم 
أكد  وقد  صحيــح،  غر  العاملقة 
التواصل  عند  العاملقة  قادة  بذلك 

معهم".
قادة  بــأن  الحنيش  وأشــار 
العاملقــة أكدوا عــدم وجود أي 
الراهن، وإن  الوقت  تســجيل يف 
كان هناك تسجيل يتبعهم سيكون 
بشكل رســمي عرب بالغ عمليايت 

وليس بطرٍق خفية. 
الوقوع  مــن  الحنيش  وحذر 
البعض،  يجهلها  سياسية  مبكائد 
والتــي تســعى إىل تدمر كل ما 
مؤسســتنا  من  إنجــازه  تحقق 
العســكرية واألمنية طاملا تعاين 
من الحصار، حيث تسعى بعض القوى املحلية والخارجية إىل هدمها وتحقيق 
مرادها، لينالوا من الجميع مبا يف ذلك الذين يقومون بتلك التسجيالت الخفية 
والوهمية ملجرد اســتخدامهم ضد املرشوع الجنويب وتضحيات شعبه وصمود 
رجاله وثبات قواته العســكرية واألمنية، لتحقق تلــك القوى أهدافها بأدوات 

داخلية، وسرمون بها بعد ذلك إىل مزبلة التاريخ .
وأكد الحنيش أنه عــىل ثقة عالية بأن يافع وكل فئاتها املختلفة ســتظل 
الحصن الحصني واملرشوع الوطني الجنويب، وصامم أمان الثورة حتى تتحقق 

كل أهدافها وتطلعات شعبها.
داعًيا الشباب إىل عدم االنجرار إىل دعوات التجنيد الكاذبة التي يقف خلفها 
عنارص مشبوهة تحاول استدراجهم إىل صف أعداء الجنوب، محذرًا يف الوقت 
نفسه ِمَمن يقومون بعمل التجنيد خفية لصالح قوى معادية بالعقاب الوخيم 

إن استمروا يف أعاملهم.

األمناء / خاص :
انتحــل مجهولون صفة وزير الخارجية وشــؤون املغرتبني الدكتور أحمد 

عوض بن مبارك، وقاموا بعمليات نصب عىل عدد من الضحايا.
وقال مصــدر يف وزارة الخارجيــة يف ترصيحات صحفية، إن شــبكة 
من  عدد  عىل  االحتيال  استطاعت 
األشــخاص، من خالل عدة أرقام 
ومنها ماليزيــة وأمريكية واتس 
آب للحصــول عىل مبالــغ مالية 

ضخمة.
وتابع املصدر، إن تلك العصابة 
تطالــب الضحايا باملال وتحويلها 
إىل اليمن بأسامء أشخاص آخرين 
منتحلني صفة الوزير وشخصيته، 
منوها إىل أنه تم القبض عىل هذا 
الشخص بعد عمليات بحث وتحٍر 

وجاٍر تتبع بقية أفراد العصابة.
نيابة  دعت  السياق  ذات  ويف 
االستئناف يف عدن ممثلة بعضو 
النيابــة ماجــد الحكيمي جميع 
عليهم  وقعت  الذين  املســؤولني 
وزير  صفة  بانتحال  نصب  جرائم 
عىل  معها  بالتواصــل  الخارجية 
وإرســال   )771194839( الرقم 
ملف pdf فيه شكوى مطبوعة وموقعة ونسخة من الدردشات والسندات وغر 

ذلك.
وكان وزير الخارجية وشــؤون املغرتبني اليمنــي الدكتور أحمد عوض بن 
مبارك قد نرش تحذيرات ملرات عديدة من مغبة التعامل مع هذا الشخص املحتال، 
مؤكدا أن هذا الشخص ينتحل صفته وشخصيته ويطلب مبالغ باسمه بدعاوى 

وقصص متعددة منذ كان سفًرا يف الواليات املتحدة األمريكية.

االحتاد العام للجمعيات ال�ضكنية ي�ضتنكر االعتداءات ال�ضافرة وعمليات الب�ضط التي طالت اأرا�ضي اجلمعيات بعدن

العدوان احلوثي يف اجلنوب ين�ضف حماوالت الهدنة امُلجزاأة

احلن�ضي ينفي وجود اأي جتنيد بيافع ويحذر 
من عملية ا�ضتقطاب ال�ضباب با�ضم العمالقة

القب�ض على اأحد اأفراد ع�ضابة تتنحل 
�ضفة وزير اخلارجية

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

