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مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء / تقرير/ صالح لزرق:

الدفاع  املتحــدث باســم وزارة  أطلق 

ترصيحات  لإلخوان  الخاضعــة  اليمنية 

قوية أكّد فيها أن مهمة القوات املسلحة 

وبسط  املحررة  املناطق  عىل  الســيطرة 

نفوذ الدولة فيها .

وتجاهــل الناطق باســم الجيش ما 

كبرية  وهزائم  انكســارات  مــن  يحدث 

لجيشــه   أمام مليشــيات الحويث التي 

اقرتبت كثرًيا من إســقاط مركز مدينة 

مأرب  مركز نفوذ اإلخوان.

وتؤكــد ترصيحاتــه بــأن معركة جيش 
اإلخوان الحقيقية هي ضــد الجنوب املحرر  
والساحل الغريب املحرر ومل يعد الحويث يف 

الشامل يعني لهم يشء. 
وصفها  الجيش  باســم  املتحدث  ترصيح 
ناشطون جنوبيون إعالن حرب عىل الجنوب 
بعد توعدها بفرض سيطرتها عىل املحافظات 
املحــررة، يف إشــارة إىل العاصمــة عدن 

ومحافظات حرضموت ولحج. 
وكشــفت ترصيحــات متحــدث جيش 
اإلخوان عن سعيهم لشن هجامت  عسكرية 
جديدة عىل عــدن واملحافظات الجنوبية بعد 

هزميتهم يف مأرب.
الرشعية  جيــش  ترصيحات  تؤكــد  كام 
تورطهم يف عرقلة اتفاق الرياض وتشــكيل 
الحكومة التي تم االتفاق عىل إعالنها سابقا 
إضافــة إىل اغفالهم عن موضــوع تحرير 

صنعاء. 
ويــرى مراقبون أن التقــارب األخري بني 

الذي تحدثــت عنه أكرث من  الرياض وأنقرة 
وســيلة إعالمية أعاد األمل لجامعة اإلصالح 
التي ترى يف االنتقايل خصم وعدو أكرث من 
الحويث لذلك لن يهدأ لها بااًل قبل االنتقام من 

املجلس االنتقايل. 
الذي  اإلخــوان  جيش  ترصيحــات  وبعد 
روجــت لها قــوات اإلخوان رد الســكرتري 
تلك  الزبيدي عىل  بالرئيس عيدروس  الخاص 
الترصيحات حيث قال »جاهزين ونحن لها« .

خــرباء سياســيون أكــدوا أن االنتقايل 
الجنويب أصبح أكرث قوة صالبة من أي وقت 
مىض ولديه القدرة يف فرض واقع جديد فيام 
تبقى مــن املحافظات الجنوبية لوال احرتامه 

لألشقاء يف التحالف العريب . 
االنتقايل اســتعداده ألي  املجلــس  وأكّد 
هجــوم قادم من مليشــيات اإلخوان  ودفع 

بقوات كبرية إىل ابني. 
وأطلق اللــواء ال14 صاعقة الذي تتواجد 
كتائبه يف جبهة شقرة عىل املعركة القادمة 
اســم )معركة فيالق الصحراء الجنوبية( مع 
يف  اإلرهابية  وتنظيامتها  اإلخوان  مليشيات 

شقرة. 
ونرش إعالم اللواء 14 صاعقة عرب صفحته 
الرسمية »بالفيسبوك« أكد استعداده للمعركة 
الفاصلة التي ســتكرس عظام تلك املليشيات 
اإلرهابيــة يف صحاري محافظة  اإلخوانية 

أبني.
وأكد اللواء أن هنــاك الكثري من املفاجآت 
التي  املليشيات اإلخوانية   تلك  املريبة؛ تنتظر 

ترص عىل زوالها النهايئ من الجنوب.
تهديدات  يــرد  الجنوبية  القــوات  ناطق 
الرشعية الناطق باســم القــوات الجنوبية 
محمد النقيب يف رد له عــىل بيان املتحدث 
باســم الجيش اإلخواين قال فيه  :رحم الله 

أمرئ عرف قدر نفسه.

وكتــب النقيــب ترصيح عىل حســابه 
الرسمي بالفيسبوك قال : يف اعرتاف رصيح 
يحدد الجيش اإلخونجي مهمته يف السيطرة 
عىل الجنــوب، ومهددا بالتعامل بقوة مع ما 

يصفها خروقات االنتقايل .
وأضاف النقيب :يأيت هذا  بعد أقل من ٧٢ 
ساعة من سيطرة الحويث عىل آخر معسكرات 
الرشعيــة يف مــأرب دون مقاومة من هذا 
الجيش املليشاوي الذي تناىس صنعاء وحرك 

جحافله نحو عدن.
وتابــع النقيب : مــا تناســاه وتجاهله 
متحدث ما يسمى بالجيش الوطني اإلخواين 
أن أحالمه جنوبًا قــد تبخرت منذ أول هجمة 
وأنه  ليس مضطرا  للتهديد اليوم بأفعال ليس 
مؤهاًل للقيام بها، ورحم الله أمرئ عرف قدر 

نفسه.
وجودية  معركة  أمام  نحن  النويب:  العميد 

فاصلة لدحر مليشيات اإلخوان

قائد محور  النــويب  العميــد مختار  أكد 
الخامس دعم وإسناد من  اللواء  كـرش قائد 
عىل تخوم شقرة الساحلية حيث ترابط قوات 
الشــيخ سامل »  القتايل بقيادته يف  املحور 
لن  األبرار واضح  بأن هدف شعبنا وشهدائنا 
نســاوم ولن نرتاجع عنه أبــدًا حتى يتحقق 

الهدف.
وقال العميد النويب » أن معركتنا يف ابني 
معركة مصريية ولن تتوقف إال بتحرير كامل 
الرتاب الجنويب لذا يســتوجب عىل الجميع 
االستثنائية،  املرحلة  هذه  يف  والثبات  الصرب 
إفشال  اإلخوانية هدفها  الرشعية  إىل  مشريًا 

اتفاق الرياض منذ البداية. 
املســلحة  القوات  أن  قائال  النويب:  وتابع 
الجنوبية اليــوم أمام معركة وجودية فاصلة 
لدحر مليشــيات اإلخوان واإلرهاب وتطهري 

األرض الجنوبية مضيفا بأن معنويات أبطال 
قواتنا الجنوبية عاليــة وعىل أتم الجاهزية 
القتاليــة لتنفيذ أوامــر وتوجيهات الرئيس 

القائد عيدروس الزبيدي. 
ووجه النويب رســالة للمغــرر بهم من 
الجنوبيني وللقيادات أيضا املتواجدة يف صف 
اليوم هي معركة  اإلخوان حيث قال معركتنا 
الدفاع عن الجنوب  الذي ضحينا ألجله الغايل 
إىل صوابكم  العودة  عليكم  والنفيس فوجب 
فهــي معركة مصرييــة بالنســبة لألرض 
إال اإلخالص  الجنويب ولن يتبقى  والشــعب 
للقضية وقرار الشــعب الحتمي وســيكتب 
األوفياء  الرجال  وبطــوالت  مواقف  التاريخ 

املخلصني. 
وتصعد مليشــيات االخــوان مؤخرا يف 
الجنوب بعد رســائل رئيــس حزب اإلصالح 
محمــد اليدومي التي اطلقها لقواته يف أبني 
وتشري برسعة الحسم واإلعالن رسميا فشل 

الحكومة الجديدة . 
وكشفت مصادر خاصة عن حشد عسكري 
تقوم بها الرشعية يف أبني اســتعدادا ملعركة 
كربى بعد اتفاقات عقدت بني الرئيس هادي 
وقيــادات اإلصالح عرقلة هــادي للحكومة 

مقابل حسم اإلصالح ملعركة شقرة. 
العســكري خالد النيس يف  الخبري  وقال 
تغريدة لــه عىل »تويــرت: إن كالم اليدومي 
بأنهم سيفشــلون اتفاق الرياض إذا مل يتم 
وعودة  االتفاق  من  العســكري  الشق  تنفيذ 

معسكراتهم إىل عدن.
وأكد النيس بأن الجنوب أكرب من األشخاص 
واألحزاب واملناطق فال أحد يستطيع أن يقرر 
بالعودة مرة  الجنوبيني ليســمح لكم  باسم 

أخرى إىل عدن.
وأضــاف مخاطبًا اليدومــي: تخليتم عن 

وطنكم ولن يكون الجنوب وطنا بديال لكم.

هل يصمد احملافظ مللس أمام محاوالت إفشاله وعرقلة جهوده ؟ أم أنه سيتجه لقطع "البزبوز"

من يعرقل عمل مجلس النواب ؟ ومن يعطل اتفاق الرياض ؟ عضو برملاني يكشف املستور
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تفا�سيل هروب وزير بال�سرعية من �سنعاء بثالث �سواالت �سبائك ذهب
هادي يكّلف االأحمر بقيادة احلرب يف �سقرة )تفا�سيل(

بماذا و�صفه العالم الأمريكي )جيم�س اإل غيلفن(
كيف بنى امرباطورياته املالية ؟ وعلى ح�صاب من؟

رئي�س مركز درا�سات بريطاين ي�سيد ب�سمود اأبناء اجلنوب
جهود ملل�س تنجح بتد�سني �سرف مرتبات الع�سكريني ل�سهر )يوليو(

ر�صمًيا الحرب على الجنوب¿ ال�صرعية ت�صّلم ال�صمال للحوثي وتعلن 
هي تحرير عدن والجنوب¿ متحدث جي�س الإخوان: معركتنا الحقيقية 
عرف قدر نف�صه¿ ناطق الجي�س الجنوبي يرد: رحم اهلل اأمرئ 

تقرير خاص لـ"األمناء" يسلط الضوء على محاوالت إعادة حتالف 94 م الحتالل اجلنوب وكيف يستميت اجلنوبيون يف الدفاع عن أرضهم 

)االنتقايل اجلنوبي ي�ستعد الأّم املعارك(

حميد االأحمر.. رجل اأعمال 
باأ�ساليب قطاع الطرق

�سكرتري الرئي�س: جاهزون للحرب  ونحن لها

تقرير خاص لـ«األمناء« يسلط الضوء على محاوالت إعادة حتالف 94 م الحتالل اجلنوب وكيف يستميت اجلنوبيون  للتصدي لقوى الشر ..


