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أخبار

األمناء / خاص :
أكد مصدر خاص أن قيادات عليا يف الهيئة العســكرية تعقد لقاءات 
مســتمرة للتشــاور حول الخطوات القادمة يف حال مل تويف الحكومة 

اليمنية بالتعهدات.
وقال املصدر إن االعتصام سيكون هذه املرة أمام بوابة معاشيق.

تأيت هذه التهديدات بعد إعالن الحكومة وبعد أكرث من شــهر ونصف 
من تعليق االعتصام .

حيــث قامت الهيئة العســكرية بتعليق االعتصام بعــد تعهدات من 
محافظ محافظة عدن األستاذ أحمد حامد مللس ما جعل الهيئة العسكرية 

تعلق االعتصام حينها.

األمناء / خاص : 
علمت صحيفة "األمناء" من مصادر  خاصة بأن دولة أوروبية يف مجلس 
األمن بعثت برسالة شديدة اللهجة إىل الحوثيني بواسطة دولة عربية بشأن 
مسؤوليتهم عن قصف مطار عدن الدويل، ومل توضح تلك املصادر تفاصيل 

الرسالة. 
مصادر إعالمية مقربــة من الحوثيني قالت إن خالفا حادا نشــب بني 
الجناح املتشــدد الذي يتبع الحرس الثوري الذي ميثله مهدي املشــاط وبني 
الطرف اآلخر الذي يعترب األقل تشددا والذي ميثله محمد عيل الحويث ومحمد 

العامد . 
وقالت تلك املصادر إن قصف مطار عدن الدويل قرار اتخذه املشــاط دون 
الرجــوع إىل أي قيادات حوثية لكونه يتلقــى تعليامته من صعدة فقط وال 

يتشاور يف قراره مع أي أحد.
 وقالت مصادر لـ"األمنــاء" إن بعض الــوزراء تفاجئوا بالقصف عرب 
شاشات التلفزة حيث عربوا عن سخطهم مام حصل ولكنهم مل يجرؤوا عن 

التعبري رأيهم الشخيص. 
املصــادر أكدت أن محمد عيل الحويث أيضــا كان ال يعلم بالقصف وهو 
عىل خالف سابق مع مهدي املشاط وبعض القيادات الحوثية الذين قالوا إن 
القصف عىل مطار عدن قد يتحــول إىل نقطه تحول يف الحرب وعربوا عن 

مخاوفهم. 
وبحسب مصادر إعالمية فإن الخالفات بشأن مطار عدن فجرت خالفات 

حادة قد تخرج قريبا إىل السطح.

  عدن / األمناء / خاص :
ناقش اجتامع عقد أمس االثنني يف ديــوان عام الهيئة العامة لألرايض 
واملساحة والتخطيط العمراين بعدن، إجراءات تخصيص مخططات أرايض 
ألرس الشــهداء والجرحى، تنفيذا لتوجيهات الدكتــور معني عبدامللك رئيس 

مجلس الوزراء واألستاذ أنيس باحارثة رئيس الهيئة.
وعقد االجتامع برئاسة املهندس / أحمد حسن القائم بأعامل رئيس الهيئة  
العامة لألرايض واملســاحة والتخطيط العمراين ، مبشاركة وكيل محافظة 
عدن لشــؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، ورئيس الهيئة العامة لرعاية 
أرس الشهداء أحمد قاسم ، والقياديان يف املقاومة الجنوبية بسام املحضار 
وأحمد املحضار، ومدراء فروع الهيئة العامة لألرايض يف عدن ولحج وعدد 

من كوادر الهيئة.
وأقر االجتامع اإلرساع يف عملية اســتكامل إعداد الكشــوفات الخاصة 
بالشــهداء والجرحى  يف املحافظــات املحررة ، والبدء بإعداد املســوحات 
وتجهيز مخططات األرايض املخصصة للشــهداء والجرحى، والتنسيق مع 

الجهات األمنية لتوفري الحامية األمنية .
وأكد املجتمعون أن فروع هيئة األرايض باملحافظات ســتقوم بالتنسيق 
مع الجهات املعنية بتوزيع ورصف األرايض للمستفيدين مبوجب توجيهات 

رئيس مجلس الوزراء ووفق قانون وأنظمة ولوائح الهيئة العامة لألرايض.
وكان القائم بأعامل رئيس الهيئة العامة لألرايض واملســاحة والتخطيط 
العمراين املهندس / أحمد حســن قد ألقى كلمة يف بداية االجتامع أكد فيها 
أهميــة اإلرساع يف تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء برصف أراض للشــهداء 

والجرحى الذين قدموا الغايل والنفيس من أجل الوطن.
من جانبه أشاد وكيل محافظة عدن لشــؤون الشهداء والجرحى علوي 
النوبة بحرص قيادة هيئة األرايض عىل متكني أرس الشــهداء والجرحى من 
الحصول عىل أراض سكنية لهم ، بعيدا عن استغالل الجمعيات الوهمية التي 
ضللت كثريا من املواطنني ورصفت لهــم عقودا وهمية فوق أراض مملوكة 

ملواطنني آخرين .

قيادة الهيئة الع�سكرية اجلنوبية تلوح 
بالعودة اإىل االعت�سام يف بوابة ق�سر معا�سيق

ق�سف مطار عدن يفّجر خالفات 
حادة بني قيادات جماعة احلوثي

الهيئة العامة لالأرا�سي تناق�ش االإجراءات 
اخلا�سة ب�سرف اأرا�ش لل�سهداء واجلرحى

األمناء / خاص : 
اإلخوان  القيــادي يف جيش  قال 
العوبان  محمــد  العميــد  بشــقرة 
من  تســتقر  لن  عدن  العاصمــة  إن 
التفجــريات اإلرهابية إال بعودة قوات 

الجيش الوطني )حد قوله(. 

وقال العوبان يف ترصيح صحفي 
تناقلتــه وســائل إعالميــة إن عدن 
الجيش  إال بوجود قوات  لن تســتقر 
الوطني داخلهــا، يف اعرتاف واضح 
التفجريات  عــىل وقوفهــم خلــف 
بالقنابل الصوتية التي تشهدها بعض 

مديريات عدن يف اآلونة األخرية. 

وأكــد العوبــان يف ترصيحه أن 
"اللواء األول حامية رئاســيه يستعد 
لدخول عدن، بقيادة العميد الركن سند 

الرهوة".
ترى  لن  "عــدن  بالقول:  مختتام 
األمن واالســتقرار إال بوجود الجيش 

الوطني".

األمناء / خاص : 
مصايف  يف  عاملة  مصادر  أفادت 
عــدن أن مخــزون وقــود محطات 
الكهرباء املشــغلة مبــادة الديزل قد 
شارف عىل النفاد ومل يتبَق منه سوى 
ألف طن يكفي ليوم واحد، مشرية إىل 
أن عدم تأمني شحنة إسعافية عاجلة 
عرب الرشاء املبارش من مخزون الوقود 
اململوك للتجار يف مصايف عدن يهدد 
بخروج منظومــة الكهرباء كليا بعد 

توقف محطة الحسوة. 
وبحســب الوثيقــة املوجهة من 
الوزراء  رئيــس  دولة  إىل  املصــايف 
الدكتــور معني عبدامللــك بتاريخ 27 

ديســمرب لفتت فيها إىل أن مخزون 
الكهرباء  مبحطــات  الخاص  الديزل 
للتدخل  وتدعو  يومــا   12 ملدة  يكفي 
العاجل برشاء شحنة إسعافية عاجلة 
من مخزون التجار املوجود يف خزانات 
من  تفاديا  االحتياج  لتغطية  املصايف 

حدوث أزمة يف وقود الكهرباء.
مذكرة  يف  عدن،  مصايف  وأوصت 
موجهة مــن مديرها التنفيذي محمد 
أبوبكــر لرئيــس الــوزراء، بالرشاء 
مبــارشة مــن التجار الذيــن لديهم 
مخزون يف خزانات املصفاة أو بواخر 
يف الغاطــس، يف إشــارة إىل تاجر 
آلية  النفط أحمــد العييس- خــارج 

املناقصات.

االمناء/ العرب اللندنية:
قررت الســلطة املحلية يف عدن اعتامد خطة تهدف إىل 
حفــظ األمن يف العاصمــة عدن، إثر هجــامت ومحاوالت 
اغتيال شهدتها املحافظة مؤخرا بعد تشكيل الحكومة اليمنية 

الجديدة.
وأقر محافظ عدن أحمد حامد مللس يف اجتامع ترأســه 
للجنة األمنية باملحافظة، وحرضه عدد من املسؤولني األمنيني، 
"تشكيل غرفة عمليات مشرتكة وضبط غري امللتزمني برتكيب 

كامريات املراقبة يف املحالت التجارية والشوارع العامة".
كام أقــر "منع تحــركات األطقم واآلليات العســكرية، 
وتواجدها باألماكن العامة، خارج املهام األمنية الرســمية، 

وضبط املركبات غري التابعة للوحدات األمنية والعسكرية".
وشملت اإلجراءات "تطبيق طوق أمني عىل العاصمة عدن 

مبشاركة جميع الوحدات األمنية والعسكرية".
ونقل بيــان املكتب اإلعالمي للمحافظــة عن مللس قوله 
إن "القوى اإلرهابية والجامعات التخريبية أعادت تنشــيط 
خالياها بهدف إقالق األمن والسكينة يف عدن"، دون تحديد 

الجهات التي يقصدها.
وأردف: "تلــك األعامل تهدف إىل خلــط األوراق وإظهار 
عدن غري مســتقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع 

املنظامت الدولية إىل إيقاف أنشطتها ومغادرة املحافظة".
ويأيت اإلعالن عــن هذه اإلجراءات بعد أيــام قليلة عىل 
الهجوم عىل مطــار "عدن" الدويل، بصواريخ باليســتية، 

واتهام الحكومة ميليشيا الحويث بالوقوف خلفه.
واســتطاعت الحكومة اليمنية جمــع دالئل دامغة عىل 
تورط ميليشــيا الحويث يف أعقاب جمــع املحققني بقايا 3 
صواريخ بتقنيــات موجهة ضمن ملف متكامل حول جرمية 

مطار عدن.
واعترب مراقبون أن حادث استهداف مطار عدن يضاعف 
تحديات الحكومة الجديدة برئاسة معني عبدامللك وخاصة يف 
امللف العسكري واألمني، الذي تعمل بعض األطراف الرافضة 
التفاق الرياض، ومن بينها الحوثيون وتنظيم اإلخوان، عىل 
التسلل منه إلفشال وإرباك مهمة التحالف العريب يف حفظ 

األمن.
كام شــهدت املدينة خالل األيام املاضية محاوالت اغتيال 

لضباط أمن، من جهات مجهولة.

وكان مســلحون مجهولون يف منطقة الشــيخ عثامن 
مبدينة عــدن أقدموا عىل اغتيال الرائــد نادر الرشجبي ركن 
اإلمداد والتموين يف قــوات املقاومة الوطنية، التي يقودها 

العميد طارق صالح.
وأنهى املبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث الخميس 
املــايض زيارة قام بها إىل عدن ضمن مســاعيه الرامية إىل 
إقناع الحكومة اليمنية باملوافقة عىل خطته إلحياء مســار 
الســالم مع الحوثيني، والتقى خاللها عددا من املســؤولني 
بينهم رئيس الحكومة معني عبدامللك ووزير الخارجية أحمد 

عوض بن مبارك، ومحافظ عدن أحمد مللس.

قائد ع�سكري يف �سقرة: عدن لن ترى االأمن 
واال�ستقرار اإال بعودة اجلي�ش الوطني

م�سايف عدن تو�سي ب�سراء الوقود دون مناق�سات  )وثيقة(

املحافظ ملل�ش ي�سع خطًطا اأمنية لتاأمني العا�سمة عدن من العمليات االإرهابية


