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مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

أبني "األمناء" خاص:
شــهدت محافظة أبني لقاًء حرضه العميد عبدالله الحوتــري، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب مبحافظة أبني، مع مندوب التحالف العريب املرشف عىل وقف 
إطالق النار يف جبهة أبني، وقائد محور أبني العميد محمد جواس، والعميد مختار 

النويب قائد اللواء الخامس دعم وإسناد، وعدد من املشائخ والوجهاء.
وناقش االجتامع عملية وقف إطــالق الذي دعا له التحالف العريب يف جبهات 

القتال يف منطقة شقرة الساحلية.
واختتــم االجتامع بتكلف مندوبني من الحارضيــن يف االجتامع مع التحالف 

للذهاب إىل مدينة شقرة لتعزيز مسعى وقف إطالق النار.
وعقب انتهاء االجتامع تم التحرك إىل الخطوط األمامية يف جبهة الشيخ سامل 
مع مندوب التحالف وقائــد املحور وقائد اللواء الخامس للوقوف عىل تنفيذ وقف 

إطالق النار.

سقطرى "األمناء" خاص:
وجه رئيس القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل الجنــويب مبحافظة أرخبيل 
ســقطرى، املهندس رأفت الثقيل، أمس السبت، برفع مســتوى اليقظة األمنية، 

وتفعيل التحريات والبحث الجنايئ باألقسام األمنية.
جاء ذلك خالل تفقد الثقيل، وقائد اللواء األول مشاة بحري العميد عبدالله أحمد 

بن كنزهر، والقايض محمد املاس، سري العمل برشطة املحافظة.
وشدد عىل أهمية التعاون املشــرك بني القيادتني العسكرية واألمنية والدور 
القضايئ، برفع كافة البالغات والقضايا األمنية؛ لتثبيت أمن واســتقرار املحافظة 

وحفظها من أي اعتداء.
وأكد الثقيل أن اإلدارة املحلية لقيادة املجلس االنتقايل الجنويب عىل اســتعداد 
تام لتوفري كافــة املتطلبات األمنية، التي تحتاجها رشطة املحافظة؛ لتعزيز الدور 

األمني.
وتعرّف من مدير عام الرشطة العميد أحمد سعد القدومي، عىل بعض املشاكل 
التي كانت تواجهها رشطة املحافظة يف عهد مليشيا اإلخوان، من عدم وجود أي 

إمكانيات ونقص يف بعض األمور، مثل االنقطاع املستمر للكهرباء

أبني "األمناء" صبري عسكر:
تواصل لجنــة املراقبة من التحالف العريب نزولهــا امليداين إىل مواقع القوات 

الجنوبية املسلحة يف الخطوط األمامية لجبهة محور أبني "الشيخ سامل".
الشيخ  جبهة  وشــهدت 
السبت،  أمس  صباح  سامل، 
إىل  املراقبة  لجنــة  نــزول 
لتطبيق  الناريــة  الخطوط 
التزام جميع األطراف باتفاق 
وقف إطــالق النار، يف ظل 
من  الهدنة  خرق  اســتمرار 
اإلخوان  مليشــيات  قبــل 
زالت  مــا  التي  اإلرهابيــة 
تواصل إطــالق النريان عىل 

مواقع القوات الجنوبية.
وأفـــاد مصدر عسكري 

يف أبــني بأن لجنة املراقبة مهمتها حقن الدماء ورصد االخراقات ورفع تقاريرها 
اليومية لـ قيادة التحالف العريب.

الجدير ذكـره أن القوات الجنوبية املسلحة يف جهوزية قتالية عالية يتعاملون 
باحرافية يف الرد وتوجيه رضباتها املوجعة عىل مليشيات العدو اإلخوانية التي 

عاودت قصفها، مستخدمة الدبابات وسالح املدفعية منذ إعالن التهدئة.
رافق املراقبني، خالل نزولهم إىل املواقع األمامية لرصد خروقـــات مليشيات 
اإلخوان، قائد محور أبني العميد محمود جواس الحســني، والقائد مختار النويب 
قائد اللواء الخامس دعم وإسناد، وعدد من قادة األلوية الجنوبية يف جبهة محور 

شقرة أبني.

"األمناء" تقرير خاص:
كشفت مصادر سياســية رفيعة عن 
مخطط خطري تحيكه قوى إقليمية، وعرب 
مبليشــيات  متمثلة  اليمن،  يف  أدواتها 
يسيطر  التي  اليمنية  والرشعية  الحويث 
عليهــا حزب اإلصالح )إخــوان اليمن(، 
يف  السياسية  التسوية  اسم  تحت  وذلك 
القوى  يســتهدف  اليمن، وهو مرشوع 
الفعالة عىل األرض شــامال وجنوبا، ما 
والتأكيد  منه  للتحذير  سياســيون  دفع 
عىل أنه ال حل أو سالم بدون هذه القوى 

الفعالة.

مخطط تقاسم بني الحويث 
والرشعية اإلخوانية

اإلقليمية  القــوى  إن  املصادر  وقالت 
مل تظهر نفســها، وأوعزت لقوى أخرى 
التســويق لهذا املخطط، والتحضري له، 
وبذل مســاعيها إلقناع التحالف العريب 
بتمرير أجندات هذا املخطط تحت شعار 
تحقيق الســالم والتســوية السياسية 

الشاملة.
وحسب املصادر فإن مرشوع املخطط 
يتضمــن يف مرحلته األوىل إســقاط 
اتفاق الرياض، وهذا ما يسعى له إخوان 
التنفيذ،  عرقلــة  خــالل  من  الرشعية، 
وتســليم املعســكرات واملدن ملليشيات 
الحويث، وبعد إسقاط اتفاق الرياض يتم 
الحويث  تشكيل حكومة يتشــارك فيها 
والرشعيــة، دون القــوى الفعالة عىل 

األرض.
وأكدت املصادر أن مليشــيات الحويث 
لديها  املــرشوع وليــس  بهذا  رحبــت 
اعراض عىل هذا التقاســم، ال ســيام 
وعالقتها بحزب اإلصالح اإلخواين خالف 
مشــرك  وتعاون  وإعالمي،  ظاهــري 
عــىل األرض، بل ومؤخرا بــدأت تظهر 
العالقة إىل الســطح، وتنكشف حقيقة 

التواطؤ املســتمر من قبل إخوان اليمن 
مع مليشيات الحويث، وخري شاهد عىل 
والجوف  مأرب  معســكرات  تسليم  ذلك 
ملليشــيات الحويث، ومــا يؤكد ذلك هو 
حديث القيادي محمد البخيتي، عن هدنة 
غري معلنة كانت قامئة مع اإلخوان يف 

مأرب.

سياسيون يحذرون
وحذر سياســيون من خطــورة هذا 
والتحضري  الرتيب  الذي يجري  املرشوع 
له تحت شــعار التســويات وتشــكيل 
حكومة جديــدة مناصفة بني الرشعية 
يســعى  مرشوع  إنه  حيث  والحوثيني، 
األرض  الفاعلــة عىل  القــوى  إلقصاء 
والتي كان لها الفضل بعد الله وإســناد 
التحالــف، يف دحر مليشــيات الحويث 
وكــر مرشوعهــا اإليــراين، وكذلك 
تجفيف منابع اإلرهاب، داعش والقاعدة، 
واإلرهاب الذي يرتبط مبليشيات الحويث 

واإلخوان.
وقالوا إن املرشوع يحمل أجندات تصب 
يف مصلحة حلف الرش )اإليراين الريك 
القطري(، ويســتهدف التحالف العريب، 
وكذلك القــوى الفاعلة عىل األرض يف 
الشــامل والجنوب، ما يهــدد الرشاكة 

املتينــة لتلك القوى 
بالتحالف  الفاعلــة 

العريب.
وأكــدوا أنــه لن 
التســوية  تتحقق 
السياسية يف اليمن 
بإعطاء  إال  عموما، 
الفاعلــة  القــوى 
مكانتها وحضورها، 
وعرب  فالجنوبيون، 
االنتقايل،  مجلسهم 
الشــعب  ممثــل 
وقواته  الجنــويب، 
الجنوبية، ال مناص من دعم خيارهم يف 
نيل االســتقالل وبناء الدولة الجنوبية، 
عىل أن يتم ترتيب الوضع يف الشــامل 
مبا يحقق حل الدولتني بتوافق سيايس 
وحــوار يضمــن عالقة جوار وســالم 
للقوى  وتعاون مشــرك، ومنح مكانة 

الفاعلة عىل األرض شامال.

بن بريك: ال حل إال باستقالل 
الجنوب

بــدوره، أكــد نائب رئيــس املجلس 
االنتقــايل الجنويب/ هــاين بن بريك، 
عىل أن أي حل سيايس شامل يف اليمن، 
لــن يتحقق إبدا دون تحقيق اســتقالل 
الجنوب، ووقف التدخل اإليراين الريك.

وقــال بن بريــك: " نحــن يف عامنا 
السادس من العدوان اإليراين مبليشياته 
الحوثيــة، نجــدد موقفنــا الثابت من 
التحالــف العــريب بقيادة الســعودية 
لتحقيق األمــن القومي العــريب، وأن 
أي حل ســيايس شــامل وعادل ودائم 
الجنوب  أبدا دون اســتقالل  لن يتحقق 
ونيل كامل حريته عــىل ترابه الطاهر، 
ووقف تدخــل إيران وتركيا يف منطقتنا 

العربية".

حلج "األمناء" محمد عقابي:
أبناء  شــيعت جموع غفــرية مــن 
لحج،  محافظة  باملســيمري،  الحواشب 
مساء الجمعة، يف موكب جنائزي مهيب 
إسامعيل  إبراهيم  البطل  الشهيد  جثامن 
الحوشــبي، أحد جنود الحــزام األمني 
باملديرية، الذي ســقط وهو يف مواقع 
الرشف والبطولــة يذود عن حياض عزة 
وكرامة وكربياء هــذا الوطن يف جبهة 

شقرة مبحور محافظة أبني.
وشــارك يف موكب التشــييع العديد 
من القيادات السياســية والعســكرية 
النقيب محمد  األخوة  يتقدمهم  واألمنية 
عيل الحوشبي قائد قطاع الحزام األمني 
جامل  الفتاح  عبد  واألستاذ  بالحواشب، 
الحوشبي رئيس القيادة املحلية للمجلس 
والقيادي  باملسيمري،  الجنويب  االنتقايل 
رأمي فاروق أركان حــرب قطاع الحزام 
باملديرية، والعقيــد منصور صالح عيل 
أركان حرب اللواء العارش صاعقة، وعدد 
واملشايخ  االعتبارية  الشــخصيات  من 

واألعيان وجموع كبرية من املواطنني.
ووارت الجمــوع املشــيعة جثــامن 
إســامعيل"  "إبراهيم  البطل  الشــهيد 

الرثى عقب الصالة عليه مبقربة منطقة 
أجواء  وســط  رأسه  مســقط  مكيديم 

سادها الوجوم الشديد.
إســامعيل  بن  "إبراهيــم  الشــهيد 
أبطال  مــن  واحًدا  يعــد  الحوشــبي" 
وينحدر  الجنوبيــة  األمنية  املؤسســة 
للحزام األمني قطاع مديرية املسيمري يف 
لحج، لهذا الشــهيد سجل نضايل حافل 
والتضحيات  البطولية  واألدوار  باملواقف 

من أجل الجنوب.
الثورية هو  الشهيد  أبرز محطات  من 

اندفاعه بــروح تواقة للفداء 
والتحرر  للتضحيــة  ووثابة 
مجيبًا داعي الحق وملبيًا نداء 
فوالذية  بإرادة  ذاهبًا  الوطن 
صلبة لخــوض غامر معركة 
واضعًا  الجنــوب  عن  الدفاع 
اسمه يف قامئة مغاوير هذه 
لالشراك  هبوا  الذين  األرض 
واملســاهمة يف صنع النرص 
مبعركــة الحســم واجتثاث 
الجنوب  عــن  ذودًا  اإلرهاب 
أرضــًا وإنســانًا وهوية يف 
الباسلة  أبني  محافظة  ثغور 
ضد فلول اإلرهاب وعصابات 
اليمنيــة  والعــدوان  البغــي 

املدعومة من قطر وتركيا.
وبحســب إفادة زمالئــه يف الجبهة 
فقد قاتل هــذا البطل الثائر قتال الرجال 
وواجه  املخلصــني  األشــداء  األوفياء 
ببندقيتــه جحافــل الغــزاة  بأكرث من 
مواجهــة، ومتكن يف كل مرة من تكبيد 
العدو صنوف الويــل والنكال ملحقًا به 
صنــوف الهزائم ومجرعــًا فلوله مرارة 

الهزائم واالنكسار.

لقاء مع مندوب التحالف وعدد من 
ال�سخ�سيات الع�سكرية واالجتماعية

الثقلي يوجه برفع اليقظة االأمنية

جلنة املراقبة من التحالف توا�سل رفع تقاريرها 
تفا�سيل خمطط الإ�سقاط اتفاق الريا�ض وتقا�سم ال�سلطة بني احلوثي وال�سرعيةبخروقات ملي�سيات االإخوان باأبني

جموع غفرية ت�سيع جثمان ال�سهيد اإبراهيم احلو�سبي مب�سيمري حلج


