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محليات

األمناء/ خاص :
اإلرهابية,  الحويث  ميليشــيا  ارتكبت 
يوم الجمعة، جرمية جديدة بحق املدنيني 
تجمًعا  اســتهدافها  يف  وذلــك  العــزل 
للمدنيــني مبنطقة قداش شــال كرش 
بقصف صاروخي أدى إىل استشهاد عدد 

من املواطنني بينهم أطفال.
إطالق  عن  محلية  مصادر  وكشــفت 
جبل  من  حراريا  صاروخا  حوثية  عنارص 
تنســم املطل عىل منطقة قداش املأهولة، 

مؤكدة أن غالبية الضحايا من األطفال.
وإزاء تلــك الجرمية الشــنيعة, ردت 
املرابطة  الجنوبية  املسلحة  قواتنا  وحدات 
بجبهــة حالة ممثلة باللــواء الخامس 
دعم وإســناد عىل تلك املجــزرة بقصف 
مدفعي مكثف اســتهدف مواقع وثكنات 
امليليشــيات الحوثيــة اإلرهابية محققة 
إصابــات دقيقة ألحقت خســائر برشية 

ومادية يف مليشيات العدو اإلرهابية.
وأكد مصدر عسكري أن الجبهة شهدت 
مواجهات عنيفة بني قواتنا الجنوبية من 
جهة ومليشــيا الحويث مــن جهة أخرى 
يف عموم جبهة حالة أدت إىل ارتقاء 3 
شهداء من املدنيني وعدد من الجرحى من 

أبطال اللواء الخامس دعم وإسناد.

وكانت جبهات شال وغرب محافظة 
لحج الحدودية - حالــة وكرش وحبيل 
حنــش وطــور الباحــة - قد شــهدت 

مواجهات خالل اليومني املاضيني تكبدت 
املليشيات الحوثية اإلرهابية خسائر  فيها 

كبرية .

األمناء/خاص:
مديرية  عام  مدير  من  بتوجيهات 
الربيقة د. صالح الشوبجي، نفذ مكتب 
الصناعــة والتجارة ومكتــب الهيئة 
العامة للمصائد الســمكية، بالتعاون 
مع اللجــان املجتمعية، حملة لضبط 
أسعار الفواكه والخرضوات واألساك 

مبناطق )الشعب - الحسوة - إمناء(.
وألزمت الســلطة املحلية مبديرية 
البائعني يف  الحملــة،  أثناء  الربيقة، 
مدينة الشــعب والحسوة وإمناء عىل 
الرسمية  اليومية  بالتســعرية  التقيد 
واألســاك،  والفواكه  للخــرضوات 
وأخــذ تعهــد موقع مــن املخالفني 
حال  ويف  باألســعار،  التالعب  بعدم 
عدم االلتزام ســيتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية ضدهم.
الصناعة  نائب مدير مكتب  ووجه 
أفران خبز  والتجارة بالربيقة، بإغالق 

أحدها  الشــعب  مدينة  يف  )رويت( 
يســمح له بالبيع فيه فقــط؛ لعدم 
النظافة الالزمة، واآلخر ملخالفة الوزن 
املطلوب وسوء النظافة فيه، إىل حني 
مراجعــة مكتب الصناعــة باملديرية 

التخاذ اإلجراءات.

ودعا نائــب مدير مكتب الصناعة 
اإلخوة  الزهري  عبدربــه  أ.  والتجارة 
البائعني إىل رضورة التقيد بالتسعرية 
املحدد،  باملكســب  والرضا  اليوميــة 
ومراعاة ظروف املواطنني، حتى ال يتم 

اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.

األمناء/ ناصر بن جوهر: 
دولة  تقدمه  الذي  للدعم  اســتمرارًا 
اإلمــارات العربية املتحــدة عرب ذراعها 
اإلنســاين والخــريي يف اليمن "هيئة 
الفريق  ، دشن  اإلمارايت"  الهالل األحمر 
امليداين للهيئة صبــاح أمس توزيع عدد 
من الســلل الغذائية كمساعدات عاجلة 
لألرس ذات الدخل املحدود واألشــد فقرًا 
يف مديرية دهر - رشق محافظة شبوة 

.-
للهيئة  امليــداين  الفريق  وزع  حيث 
أكرث من ) 64طنــًا( و 200 كيلو جرامًا 
العاجلة يف  الغذائيــة  املســاعدات  من 
مديرية دهر والتي من املتوقع ان يستفيد 
منهــا حوايل )8،250( فــردًا من األرس 
املســتحقة واملســتهدفة يف العديد من 

املناطق والقرى داخل املديرية.
ويف حديثه أكد األســتاذ/ ماجد بن 
امليداين لفريق  املنســق واملدير   ، رسيع 
الهالل األحمر اإلمارايت بأن الهيئة تهدف 
من خالل هذه املســاعدات الغذائية إىل 

اإلنســانية لألرس  املعاناة  التخفيف من 
ذات الدخــل املحدود واألشــد فقرًا يف 
املعيشــية  للظروف  نظرًا  دهر،  مديرية 
الصعبة التي متر بهــا البالد يف الوقت 
الهيئة  واهتام  حرص  موضحًا  الراهن، 
عىل تلمس همــوم واحتياجات األهايل 

يف جميع مديريات املحافظة.
ومــن جهتهــم تحــدث العديد من 
وجهاء وشــيوخ وأعيــان مديرية دهر 
عن عميــق شــكرهم وامتنانهم لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، مثمنني كل تلك 
الجهود الخريية واإلنسانية التي تقدمها 
هيئة الهالل األحمر اإلمارايت "الســفري 
لدعمهم  اإلمارات" وذلك  لدولة  اإلنساين 
ومساندتهم ومد يد العون ألشقائهم يف 

محافظة شبوة.
وما تجدر اإلشــارة إليــه أن هيئة 
الهالل األحمر اإلمــارايت قد وزعت منذ 
الجاري وحتــى يومنا هذا  العام  مطلع 
ما يزيد عــن )47،250( ســلة غذائية 
مــن املتوقع أن يســتفيد منها حوايل ) 

حلج/ اإلدارة اإلعالمية:
استنكرت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة لحج املجزرة 
البشــعة التي ارتكبتها مليشــيا الحويث يوم الجمعة بحــق املدنيني من خالل 
استهدافها لألعيان املدنية والقرى املأهولة بالسكان مبنطقة قداش شال كرش 

بقصف صاروخي أدى إىل استشهاد عدد من املواطنني بينهم إطفال.
وأكد رئيس القيــادة املحلية النتقايل كرش، املحامي رمزي الشــعيبي، بأن 
ســقوط ذلك العدد من الضحايا من املدنيني والذي وصل إىل "15" ما بني شهيد 
وجريح بينهم أطفال يدل عىل مدى وحشــية وإجرام تلك املليشيات التي تجردت 

عن اإلنسانية وتجاوزت كل املواثيق واالتفاقيات.
وعــرب املحامي الشــعيبي عن خالص تعازيه ومواســاته ألرش الشــهداء 
والجرحى الذين ســقطوا جراء ذلك االستهداف الغاشــم، سائال املوىل عز جل 
بأن يتغمد الشهداء بواســع الرحمة واملغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم 
أهاليهم الصرب والسلوان، مترضعا إىل الله تعاىل بأن مين بالشفاء عىل الجرحى 

وأن يكتب النرص والتمكني لقواتنا الجنوبية عىل تلك املليشيات.
ودعا رئيس انتقايل لحج األخوة يف دول التحالف العريب واألمم املتحدة إىل 
اتخاذ مواقف أكرث جديه تجاه الخروقات التي ترتكبها مليشيا الحويث اإلرهابية 

واستهدافها للمدنيني وتهديدها للمالحة الدولية وأمن واستقرار املنطقة.

األمناء/ خاص:
أحبطت القوات املســلحة الجنوبية، صباح أمس الســبت، محاوالت تسلل 
ملليشيات الحويث اإلرهابية، بعد معارك رشسة وعنيفة يف قطاع الضباب غريب 

حيفان.
رصدت الوحدات العسكرية الجنوبية محاولة تسلل عدد من عنارص املليشيا 
املدعومة من إيران، حيث وجهت إليها نريانها يف مواجهات اســتمرت ألكرث من 

ثالث ساعات متواصلة.
واســتهدف ســالح مدفعية الجنوبية تجمعات وتعزيــزات ومصادر نريان 
املليشيات اإلرهابية مبواقع متركزها يف تبة سعيد طه واالشاريف وتبة املنظرة.

حلج / األمناء / خاص :
أصدر رئيس مصلحة األحوال املدنية والسجل املدين اللواء/ سند جميل محمد 
ســعيد قراًرا بتعيني رئيس لقسم األحوال املدنية والســجل املدين مبديرية تنب 

محافظة لحج.
وقضــت املادة األوىل من قرار التعيني وبنــاًء عىل خطاب مدير عام رشطة 
لحج اللواء/صالح الســيد، تعيني املالزم ثاين رقم )26170( صائل سليم صائل 

الصبيحي- رئيًسا لقسم األحوال املدنية والسجل املدين مبديرية تنب.
فيا قضت املادة الثانية والثالثة من القرار بإلغاء أي قرار أو تعيني ســابق، 

والعمل به من تاريخ صدوره.

األمناء/ خاص:
قال املتحدث باســم الهبة الحرضمية الثانية بقيادة الشيخ حسن الجابري، 
الشــيخ مرعي التميمي، إن معركتهم األساســية ومعركــة كل أحرار ورشفاء 
حرضموت هي تحرير وادي وصحراء حرضموت من قوات املنطقة العســكرية 

األوىل.  
وأشــار الشــيخ مرعي التميمي يف تغريدة عىل صفحته بـ )تويرت( إىل أن 
تحرير وادي وصحراء حرضموت أصبح يف القريب العاجل، قائال: "يف القريب 
العاجل جدا ســتنطلق رشارة تحرير الوادي والصحراء وسترشق شمس الحرية 
بعد 2٨ عاما من االحتالل وسفك الدماء والنهب والعبث، وإن غدا لناظره قريب".

األمناء / املشهد العربي :
البطوالت  الرغــم من حجــم  عىل 
مدار  عىل  العريب  الجنوب  حققها  التي 
اإلرهاب،  مكافحة  يف  املاضية  الفرتات 
إال أنه ال يزال غارًقــا يف فوىض أمنية 
يعاين عىل إثرها املواطنون بشكل كبري.

الفوىض األمنيــة يف الجنوب تبدو 
متعمدة بشــكل كبري، ويقــف وراءها 
بشــكل مبارش وزيــر الداخلية املدعو 
اإلصالح  لحزب  التابــع  إبراهيم حيدان 
اإلخواين والــذي يقود مؤامرة واضحة 

إلثارة الفوىض يف أرجاء الجنوب.
حيدان نفذ مؤامرة مشــبوهة، سار 

فيها عىل درب املدعــو أحمد امليرسي، 
املنظومة  وذلك فيــا يخص تفكيــك 
الحقيقية،  الكفــاءات  مــن  األمنيــة 
والتوسع يف سياسة األخونة عرب زرع 
العنارص التي تنفذ مؤامرات معادية ضد 

الجنوب.
املئات من  وكان حيــدان قد نقــل 
اإلرهابيني األشــد خطورة من تنظيمي 
داعــش والقاعدة مــن محافظة مأرب 
حرضموت،  وصحراء  وادي  إىل  اليمنية 
الفوىض  إلثارة  اإلخوان  مخطط  ضمن 
الشــاملة يف الجنوب وتحديدا يف تلك 

البقعة االسرتاتيجية والحيوية.
مل يخِف حيدان هذا الوجه منذ اليوم 

األول لتعيينــه يف هذا املنصب، ليربهن 
أن إزاحة امليرسي مل تكن إال تغيري أوجه، 
حيث توسع يف مارسات الفساد التي 

فاقمت من األعباء األمنية يف الجنوب.
جرائم حيــدان كانت عىل املأل فيا 
يخص كذلك املجاهرة بالعمل عىل عرقلة 
القرارات الصادرة عن املجلس الرئايس، 

واإلقدام عىل اتخاذ قرارات استفزازية.
إصــالح املنظومــة األمنيــة باتت 
أقــرب وقت ممكن،  رضورة ملحة يف 
إلزاحــة التهديدات التي تشــكلت عىل 
مــدار الفرتات املاضية، وتســببت يف 

فوىض شاملة رضبت أرجاء الجنوب.

ملي�شيات احلوثي ترتكب جمزرة بحق املدنيني �شمايل حلج

اإغالق اأفران الروتي املخالفة بعدن

8 األف م�شتفيد من امل�شاعدات الإغاثية الإماراتية يف مديرية )دهر( ب�شبوة

انتقايل حلج يدين ا�شتهداف امللي�شيات 
احلوثية لالأعيان املدنية بكر�ش

القوات اجلنوبية حتبط ت�شلال حوثيا اإىل حيفان

تعيني ال�شبيحي مديًرا لالأحوال املدنية وال�شجل املدين مبديرية تنب

متحدث الهبة احل�شرمية الثانية: �شرارة حترير وادي و�شحراء ح�شرموت �شتنطلق قريًبا

الو�شع الأمني يف اجلنوب.. اإرهاٌب وراوؤه حيدان
الدخل  ذات  259،875( فردًا مــن األرس 
املحدود واألشد فقرًا يف محافظة شبوة.


