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أخبار

حمور تعز يح�سد يف الرتبة وي�ستبدل النقاط 
الع�سكرية القريبة من حلج بعنا�سر اإخوانية

جلنة حملية تلزم �سفينة نفطية 
للعي�سي بتفريغ حمولتها يف �سقطرى

اأمانة االنتقايل تتابع اإ�سهار فروع 
احتاد �سيادي اجلنوب

االأ�سلمي يف�سح الت�سليم واال�ستالم بني 
ملي�سيات االإخوان واحلوثي بالبي�ساء

األمناء / خاص :
صالح  الســابق  النقل  وزيــر  طالب 
عبدربه  الرئيس  ســلطة  بنقل  الجبواين، 
الفريق عيل  نائبــه  منصور هــادي إىل 

محسن األحمر. 

له عىل  تغريدة  الجبــواين يف  وزعم 
تويرت رصدها محرر "األمناء" أن "املجلس 
االنتقايل ســقط واملجاعة يف عدن عىل 
األبــواب" كتحريض واضح للفوىض ضد 

االنتقايل يف الجنوب. 
الرئيس هادي مل  "إن  الجبواين:  وقال 
يعد قادرا عىل يشء حتى تعيني ســفري 

أو إقالة وزير، أعتقد أن مهمة جروندبرج 
ستتجاوز هذا الواقع املحزن". 

واعترب الجبواين "نقل الســلطة صار 
أمرا ملحا مع الحفاظ عــىل الدولة وهذا 
ســيكون متيرسا فقط بتــويل األخ عيل 
محسن األحمر رئاســة الجمهورية وهذا 

جائز دستورًيا". حد قوله.

األمناء / خاص :
اعتــربت مديــرة االســتخبارات 
الوطنيــة األمريكية أفريــل هاينز أن 
التهديــد األكرب لبالدهــا من اإلرهاب 
اليمن  مثــل  دول  ينبــع من  الدويل، 
وليس  والعراق،  وســوريا  والصومال 

من أفغانستان.
وقالت أفريل يف مؤمتر حول األمن 

"عىل  واشنطن:  ضواحي  يف  القومي 
الرغم من أن مســؤويل االستخبارات 
إذا  األمريكيني يراقبون عــن كثب ما 
كانــت الجامعات اإلرهابية ســتعود 
للظهــور يف أفغانســتان، إال أنها مل 
تعد مصدر القلق فيــام يتعلق بإيواء 
إرهابيــني ميكنهم تنفيــذ هجومهم 

داخل الواليات املتحدة".
وأضافت: "نحن ال نضع أفغانستان 
يف صدارة قامئــة األولويات بل ننظر 

إىل اليمن والصومال وسوريا والعراق 
هناك نرى التهديدات األخطر".

ذلك  الرغــم من  وتابعــت: "عىل 
فإن هنــاك تركيزا كبريا مــن أجهزة 
ملراقبــة  األمريكيــة  االســتخبارات 
إمكانيــة قيام الجامعــات اإلرهابية 
بإعادة تكوين نفسها يف أفغانستان".

املعلومات  "جمــع  أن  إىل  ولفتت 
قد  أفغانستان  داخل  االســتخباراتية 

تراجع منذ االنسحاب األمرييك".

األمناء / خاص :
 أفرجــت الســلطات اإلخوانيــة 
مبحافظة شــبوة عن مواطن فرنيس 

كانت قد اعتقلته قبل عام ونصف.
تم  فقد  فرنسية  صحيفة  وبحسب 

إطالق رساح املواطــن الفرنيس الذي 
كان محتجًزا يف سجون عتق محافظة 
شبوة وعودته إىل بريتاين يف فرنسا.

البالغ  الفرنــيس  املواطــن  وكان 
من العمــر 32 عاما، محتجًزا رسا ملدة 
محافظة  عتق  يف  شهًرا  عرش  مثانية 

شبوة.
الين  فرونــت  منظمة  وكشــفت 
الربيطانية، يف وقت سابق يف تقرير 
رسي لها داخل سجن عتق عن وجود 
املواطن الفرنــيس محتجزا وبطريقة 

غري قانونية بسجون اإلخوان بشبوة.

األمناء / خاص :
محافظة  يف  محلية  مصادر  قالت 
البيضاء، إن املليشيا الحوثية اإلرهابية 
آخر  املوالية إليــران، ســيطرت عىل 
باملحافظة،  الرشعية  الحكومة  معاقل 
وسط تحركات أممية الستجداء السالم 

من الجامعة. 
املليشــيا  أن  املصادر  وأوضحــت 
ســيطرت األربعاء 15 سبتمرب 2021 
عىل مركز مديريــة الصومعة، وعىل 
منطقة "رشجان" الجبلية يف مديرية 
مكرياس، والتي تطل عىل مناطق من 

مديرية لودر مبحافظة أبني.
وقال شــهود عيان، إن املليشــيا 
الحوثية، بعد أن اســتكملت السيطرة 
عــىل محافظة البيضــاء، وهي آخر 
يف  الرشعيــة  الحكومــة  معاقــل 
البيضاء، شنت قصًفا عنيًفا  محافظة 
عىل مديرية بيحان مبحافظة شــبوة 

بقذائف املدفعية.
القصف  أن  وأكدت مصادر محلية، 
منطقة  استهدف  الحويث  الصاروخي 
العليــا ببيحــان مبحافظة شــبوة، 
مشــريين إىل أن بعض تلك املقذوفات 
ما  للوقود،  املرصي  محطة  استهدفت 

تسبب بأرضار مادية.

الحــويث يف  التصعيــد  ويــأيت 
مأرب وشــبوة والحديــدة، بالتزامن 
مع بــدء املبعــوث األممــي الجديد 
جروندبريج،  هانز  الســويدي  لليمن، 
العاصمة  أوىل جوالته املكوكيــة من 

السعودية الرياض.
يأيت هذا االنهيار املتسارع للجبهات 
يف الشامل وكذا املتاخمة للجنوب يف 
الوقت الذي تركت فيه جامعة اإلخوان 
وسخرت  الشــامل  جبهات  املسلمني 
لقمع  واملادية  البرشية  إمكانياتها  كل 
املطالبة  السلمية  الجنوبيني  تظاهرات 
بالعيــش الكريم وإســقاط حكومة 

الفساد.

األمناء / خاص :
الثالثاء،  سعودية،  صحيفة  أفادت 
اســتدعت  اليمنية  الرشعية  قيادة  أن 
الحكومــة  يف  املســؤولني  كبــار 
ومستشــاري الرئيس املؤقت عبدربه 
منصور هادي، إىل الرياض، استعدادًا 
للقاء املبعوث األممي الجديد إىل اليمن 

هانس غروندبرغ.

ونقلت صحيفة "الرشق األوسط"، 
عــن مصــدر حكومي مينــي قوله: 
كبار  اســتدعت  الرشعية  قيــادة  إن 
ومستشاري  الحكومة  يف  املسؤولني 
الرئيــس هادي إىل الريــاض، بحلول 
الخميس املقبل، يف سياق التحضريات 

للقاء األول مع "جروندبرج".
وأضــاف املصــدر إن جروندبرج، 
أوىل جوالته  األســبوع  ســيبدأ هذا 
يف املنطقة من العاصمة الســعودية 

الرياض، حيث ســيلتقي مســؤولني 
مينيني وسعوديني وخليجيني.

وكان املبعوث الدويل، أبلغ مجلس 
األمــن الدويل، أنــه ســيبدأ زيارته 
للمنطقة من الريــاض، بلقاء الرئيس 
هادي وكبــار مستشــاريه، ثم لقاء 
قــادة جامعة الحوثيني وســيتبعها 
بلقاء الفاعلني اإلقليميني يف الرياض 
وطهران  والكويت  وأبوظبي  ومسقط 

والقاهرة، وغريها.

تعز / األمناء / خاص:
كشــفت مصادر مطلعة لـ"األمناء" عن تحشــيد يقوم به محور تعز 
اإلخــواين، يف منطقة الرتبة، ينذر مبعركة قادمة يحّض لها اإلخوان ضد 

الجنوب. 
وقالت املصادر إن محور تعز يقوم بتحركات خطرية خالل األيام القليلة 
املاضية، حيث قام باســتبدال جميع أفراد النقاط املنترشة بني لحج وتعز 

واستبدلهم بعنارص جديدة. 
وبينت املصادر أن جامعة اإلخوان تعقد اجتامعات رسية متواصلة  منذ 
أكرث من أســبوع يف تعز والرتبة، كام ظهر الناطق باسم محور تعز يف 

صورة يف منطقة "الجاهيل" راس هيجة العبد بالرتبة. 
وأشارت املصادر إىل أن اإلخوان رفعوا وغريوا جميع النقاط العسكرية 

واألمنية واملدنية حتى نقاط النقل والتحسني تم تغيريها.  
وأكــدت املصادر أن اإلخوان غريوا أفراد وقيــادات النقاط من تعز إىل 
لحج كليًا بعنارص وقيادات تابعة ملحور تعز، مبا يف ذلك محصيل التحسني 

والنقل والضائب الذين تم تغيريهم بعسكريني من محور تعز. 
ودعا مراقبون القوات املســلحة الجنوبية والقوات املشرتكة إىل الحذر 

من أي هجوم متوقع يستهدف الجنوب ومناطق الساحل.

األمناء/ خاص:
ألزمت لجنة محلية مشــّكلة من القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
الجنويب يف ســقطرى، سفينة محملة باملشتقات النفطية مملوكة لرجل 

األعامل الفاسد اإلخواين أحمد العييس، بأن ترسو يف ميناء حولف.
وتوقفت السفينة بعيًدا عن امليناء قبل أسبوعني، منًعا لتسليم حمولتها 

وتفريغها، بغرض افتعال أزمة يف إمدادات املحروقات.
وتشكلت اللجنة من نائب رئيس القيادة املحلية للمجلس ناظم قبالن، 
وعضو املجلس يف املحافظة محمد ســعيد ضمداد، ومساعد مدير رشطة 

أرخبيل سقطرى لشؤون األمن الرائد زايد سامل.
ويتهرب الفاســد اإلخــواين املدعو العيــيس من التزاماتــه بتوريد 
املحروقات إىل أرخبيل ســقطرى، يف أعقاب تطهري الجزيرة من مسلحي 

تنظيم اإلخوان اإلرهايب.

عدن / األمناء / خاص :
اطلع فضل الجعدي نائب األمني العام لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنويب، خالل اســتقباله عمر ســامل قمبيت رئيــس االتحاد التعاوين 
الســميك لصيادي الجنوب، أمس األربعاء، عىل سري برنامج عمل تشكيل 

فروع االتحاد.
وناقش االجتــامع رضورة الوفــاء باحتياجات الســوق املحلية من 

األسامك، وتوفريها للمواطنني بأسعار مناسبة.
وأشاد رئيس االتحاد الســميك لصيادي الجنوب، عن تقديرهم حرص 

قيادة املجلس االنتقايل الجنويب عىل رعاية نشاط االتحاد.

األمناء/ خاص:
نرش الناشط الســيايس عيل األسلمي، صورا تكشف فضيحة التسليم 
واالستالم بني مليشيات اإلخوان ومليشيا الحويث لبعض املواقع مبحافظة 

البيضاء دون حرب.
وعلق قائال: "تســليم واستالم بني مليشــيات الحويث واإلخوان دون 
حرب"، متابعا: "هذه الصور مليليشــيات الرشعيــة اتجهت إىل محافظة 

شبوة بعد أن سلمت مديرية الصومعة يف البيضاء مليليشيا الحويث".
وحذر يف تغريدة عرب "تويرت"، اليوم، مــن خيانة الرشعية: "القادم 
ستكون بيحان يف شبوة، ولودر يف محافظة أبني، سيتم التسليم بنفس 

الطريقة".

اجلبواين يحر�ض على الفو�سى يف عدن ونقل ال�سلطة من هادي اإىل علي حم�سن االأحمر

اال�ستخبارات االأمريكية: خطر االإرهاب من اليمن ولي�ض من اأفغان�ستان

�سبوة.. ملي�سيات االإخوان تفرج عن مواطن فرن�سي بعد عام ون�سف من اعتقاله

احلوثيون ي�سيطرون على اآخر معاقل ال�سرعية يف البي�ساء ويتقدمون �سوب بيحان ولودر

هادي ي�ستدعي كبار امل�سوؤولني وامل�ست�سارين و�سحيفة �سعودية تك�سف ال�سبب

فيما الإخوان يح�سدون قواتهم في الجنوب لقمع المتظاهرين ال�سلميين..


