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أخبار

ال�سرعية تخ�سر يف كل مكان 
وحت�سد يف الكال�سي باأبني

الكثريي يحذر من تخادم حوثي 
اإخواين يحاول اإ�سقاط عدن واجلنوب

املحمدي واجلبواين يطالبان بدعم 
اجلبهات ملواجهة احلوثي

وزير الكهرباء يعلن عن و�سول الدفعة 
الرابعة من املنحة النفطية ال�سعودية

األمناء / خاص :
مصادر  من  "األمناء"  صحيفة  علمت 
الهاربة  اليمنيــة  الحكومة  بــأن  وثيقة 
الســعودية  العاصمة  يف  حاليا  واملقيمة 
الرياض لن تعود قريبا إىل العاصمة عدن.

وأكدت تلك املصادر لألمناء أن الحكومة 
الهاربة تتلقى توجيهاتها من إخوان تركيا 

وليس من الرياض.
وحصلت األمناء عىل معلومات بوجود 
اتصــاالت بــني رئيــس الحكومة معني 
عبدامللك وامللياردير اإلخواين حميد األحمر.
وبحســب املعلومات فقــد دعا حميد 
األحمر خالل االتصــال الهاتفي إىل عدم 
عودة الحكومة إىل عدن إال وفقا لرشوط 
محافظ  عــودة  منها  الرشعيــة  تضعها 

لحكم  محروس  رمزي  اإلخواين  سقطرى 
الجزيرة .

وطبقا لتلك املصادر فإن الرشعية يف 
الرياض طرحت عىل التحالف والســفراء 
قيادات  بعــض  خروج  رشط  الغربيــني 
عسكرية  قوات  ودخول  االنتقايل  املجلس 

حتى تعود الحكومة إىل عدن.

األمناء / خاص :
علق قائد اللــواء األول عاملقة العميد 
رائد الحبهي عــىل التطورات األخرية يف 

جبهات بيحان. 
ونرش الحبهي منشــوًرا عىل صفحته 
يف الفيســبوك قائــال :" العقيد شــيول 

جاهز" وأرفق صورة شيول باملنشور.
الحــويث يف  وتقدمــت مليشــيات 
مديريات بيحان يف محافظة شبوة عقب 
انسحاب مليشيات اإلخوان من الجبهات. 

وذكر الحبهي مبنشــوره مليشــيات 
الحــويث مبا حدث يف حــرب 2015 يف 
الجنوب حيث كان الشــيول يقوم بجمع 

جثثهم املرمية بكرثة ودفنها.

األمناء/خاص:
لصحيفة  خــاص  مصــدر  أكــد 
"األمناء" اختفاء قائد القوات الخاصة 

يف محافظة شبوة لعكب الرشيف.
وقال املصــدر إن القيادي املدعوم 
من محسن األحمر مختٍف وال يعلم عن 

تواجده أحد.
وأشار املصدر إىل أن قيادات بارزة 

حاولت التواصل مع لعكب الرشيف إال 
أن جميع جواالته مغلقة.

ويأيت اختفــاء القيادي اإلخواين 
بعد ســيطرة املليشــيا الحوثية عىل 
مديرية عني وأجزاء واسعة من بيحان.

عدن / األمناء / خاص :
شــدد فضل الجعدي، عضو هيئة 
رئاســة املجلس االنتقــايل، عىل أن 
تسليم مليشــيات الرشعية اإلخوانية 
بيحان ملليشيا الحويث اإلرهابية، ليس 
مليشــيات  خيانات  ظل  يف  مفاجئا، 

الرشعية اإلخوانية.
"تويرت"،  عرب  تغريدة  يف  وتحدث 
عن تسليم بيحان قائال: "ليس مفاجئا 
أن تســقط بيحــان بيد مليشــيات 

الحويث".
وأكــد أن: "الجميــع يعلــم كيف 
والجوف  وحجــور  نهــم  ســقطت 

مليشــيات  حلت  فأينام  والبيضــاء، 
العنوان  هو  الســقوط  كان  اإلخونج 

األبرز".
وتابع: "املســألة جلية ملن أراد أن 
يفهم، فاألدوات الخائنة املهزومة غري 
خليق بها أن تكون يف ساحة املعركة".

األمناء / قائد زيد ثابت :
كيلومرت   15 من  أكرث 
التــي   املســافة  هــي 
يقطعهــا طالب املناطق 
وصوال  يوم  كل  الجبلية 
الصفــاة  ثانويــة  إىل 
بيافع رصد  والعودة إىل 
منازلهــم بجبل موفجة 
التابع ملديرية يافع رسار 

محافظة أبني. 
يف  يخرجون  حيث    
الباكر ويعودون  الصباح 
قريب  العرصية وبالذات 

طالب جبل موفجة .
عدســة  والتقطــت 
األمنــاء صــورا لبعض  
الطالب عند عودتهم من 
املدرســة وهم يسلكون 
صخريا  جبال  ويتسلقون 

شــديد االنحــدار يف  رحلة شــاقة 

محفوفة باملخاطر.
يواجه الطالب معاناة  كبرية بسبب 

التي كانت  العــوارض  انقطاع طريق 

تربط مديريتي رصد ورسار عرب جبل 
موفجة. 

الكلامت  تعجز  يومية  معاناة 
عن وصفها  يعانيها طالب جبيل 
بيافع  عيل  أهــل  وجبل  موفجة 
أبني   محافظة  رسار  مديرية  كلد 
بعد أن تقطعت بهم السبل  جراء 
الصخرية  واالنهيــارات  األمطار 
العوارض  طريق  شــهدتها  التي 
طريق  بخراب  وتســببت  مؤخرا 
الثاين  السيارات متاما  لألسبوع 
للسري  واضطرارهم  التوايل  عىل 
طويلة  مســافة  األقــدام  عىل 

وخطرة. 
حيث يضطر طالب املرتفعات 
الجبليــة الدارســني يف ثانوية 
الصفأة إىل السري عىل األقدام ما 
يقارب أربع  ساعات ذهابا وإيابا 
نزوال إىل املدرسة وطلوعا وعودة 

إىل منازلهم.

األمناء / خاص :
حصلت صحيفــة األمناء عىل معلومات من مصــادر وثيقة الصلة تفيد بأن 
الرشعية تقوم منذ األســبوع املايض بتجميع بعض ألويتها العســكرية يف قرن 
الكاليس وشقرة بصورة غري معلنه تحاط برسية، حيث يتم استقدام الجنود عىل 

شكل دفع متفرقة وبلباس مدين.
مصادر أفادت بأنه يف الوقت الذي تتواجد فيه مليشــيا الحويث عىل بعد عدة 
كيلو مرتات من شقرة مفرق الحلحل بلودر تقوم قوات الرشعية بالحشد يف قرن 

الكاليس .
واعترب مراقبون - يف ترصيحات لصحيفة األمناء - أن تحشــيد الرشعية يف 
قرن الكاليس يدل عىل وجود خطه إخوانية تحت غطاء الرشعية إلشعال الحرب 
يف أبــني حتى يتمكن الحويث من إحراز مزيد من التقدم يف شــبوة واملرور إىل 

حرضموت.

األمناء / خاص :
قال عيل الكثريي، املتحدث الرســمي باســم املجلس االنتقايل الجنويب, إن 
"إعالن حالة الطــوارئ جاء بعد بدء مؤرشات غزو حــويث جديد نحو الجنوب, 
وارتبط بتحرك خاليا تؤكد التخادم الحويث اإلخواين الذي يحاول إسقاط عدن من 
الداخل، وهذه التطورات تأيت ضمن مرشوع واحد وهو إعادة احتالل الجنوب من 
جديد ومحاولة إلسقاطه بيد املليشيات، والقرار جاء يف لحظة حاسمة ويشوبها 

الكثري من الخطر".
وتابــع: "تقدم الحويث باتجاه بيحان و مكرياس هذا التطور ما كان له أن يتم 
لوال تواطؤ مليشيات اإلخوان التي ســهلت للمليشيات الحوثية التقدم نحو هذه 

املناطق".
وأضاف يف حديثــه لربنامج "بتوقيت عدن" عىل قناة "الغد املرشق": " نحن 
يف الجنوب عند مســتوى اللحظة وأعلنت حالة الطــوارئ ملواجهة الخطر الذي 
يعيدنا إىل ما كان ســائدا عام 2015عندما تقدمت املليشيات الحتالل عدن واليوم 
نفــس الخطر ولكنه خطر مزدوج، خطر املليشــيات الحوثيــة واإلخوانية، التي 

تتكامل هذه األيام يف خططها ملحاولة احتجاج الجنوب من جديد".

األمناء / خاص :
بحث سعيد أحمد املحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقايل الجنويب 
بحرضموت، يف لقاء له مع عيل الجبواين، رئيس املجلس يف شــبوة، التطورات 

العسكرية يف بيحان.
وتطرق اللقاء إىل التقدم الرسيع ملليشــيا الحويث، وتداعيات عىل محافظتي 

شبوة وحرضموت والجنوب.
وطالبا بالتكاتف والتحرك العاجل ملواجهة مليشيا الحويث املدعومة من إيران، 
مشيدين بدعوة الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، يف 

خطابه لشعب الجنوب إىل االستنفار دفاعا عن الدين واألرض والعرض.
وشددا عىل أن محافظة شبوة تعد خط الدفاع األول عن محافظة حرضموت، 
مطالبني الســلطة املحلية بإعالن التعبئة العامة ورفع درجة االســتعداد القتايل 

لقوات النخبة وتجهيزها بالسالح والعتاد.

األمناء / خاص :
أعلنت الحكومة اليمنيــة، أمس األربعاء، وصول الدفعــة الرابعة من منحة 

املشتقات النفطية السعودية إىل العاصمة عدن.
وقال وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور أنور كلشات املهري، يف تغريدة له عىل 
حسابه بـ "تويرت":  "وصلت اليوم )أمس( إىل ميناء الزيت يف عدن، الباخرة التي 

تحمل الدفعة الرابعة من وقود املازوت والتي تقدر بـ 40 ألف طن".
وأكد كلشــات يف تغريدته التي اطلع عليها محرر "األمناء" أن الدفعة الرابعة 

من مادة الديزل والبالغة 75 ألف طن ستصل قريبا.
وأشار إىل أن "استمرار تدفق وقود تشغيل محطات الكهرباء هو بفضل املنحة 

السعودية".

حميد الهارب يوجه احلكومة الهاربة بعدم العودة اإىل عدن

بعد تقدمها يف بيحان.. قائد اللواء الأول عمالقة يذّكر ملي�سيات احلوثي بالعقيد �سيول

م�سدر: اختفاء قائد القوات اخلا�سة يف �سبوة )لعكب ال�سريف(

اجلعدي: ت�سليم بيحان عنوان خليانة و�سقوط ملي�سيات ال�سرعية

طالب بيافع كلد يت�سلقون اجلبال ملوا�سلة تعليمهم الثانوي


