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محليات

�سطارة: ن�ستعد ملعركة حا�سمة �سيا�سية �أو ع�سكرية

هبوط تاريخي ومرعب للريال �ليمني 
�أمام �لعمالت �لأجنبية يف عدن

�لقب�ض على ع�سابة لرتويج �ملخدر�ت يف �ملن�سورة

خبري ع�سكري �سعودي: هكذ� �سقطت 
مناطق يف �سبوة �سريعا يف قب�سة �حلوثي

يافع تودع �ملنا�سل �لكتوبري و�ل�سخ�سية 
�لجتماعية �ل�سيخ حن�ض ر�جح حيدرة

كيف عاد قيادي ووزير حوثي �إىل �سنعاء؟ ومن �ساهم يف تهريبه من عمان؟

قائد �لدعم و�لإ�سناد: على قو�تنا �مل�سلحة �جلنوبية �أن تبقى م�ستعدة لأي طارئ

م�سدر مطلع يك�سف عن ��ستئناف �لت�سالت بني �حلوثيني و�لإخو�ن يف ماأرب

جناة فتاة ع�سرينية من حماولة �نتحار بلحج

��ستعال �ساحنة نقل يف �سقرة

األمناء / خاص :
كشــفت مصــادر متطابقة، عن 
عودة للقيادي الحويث ووزير األشغال 
يف حكومة الحوثيني غري املعرتف بها 
"غالب مطلق" إىل صنعاء، عرب طائرة 
تابعــة لألمم املتحدة، التــي اعتربها 
بديل  ناقل  إىل  أنها “تحولت  ناشطون 

لقيادات املليشيا”. 
وأفادت املصادر، أن القيادي الحويث 
“مطلق” عاد إىل صنعــاء، بعد قرابة 
عام من العالج يف بريطانيا. ونظمت 
استقبااًل  صنعاء  يف  الحويث،  مليشيا 
رسميا ملطلق، شــارك فيه العديد من 

قياداتها، الذين وجهوا انتقادات لألمم 
املتحدة لتأخري عــودة قيادتها، وأنها 
تتجاهل معاناتهم انحيازًا ملا يســموه 
بـ “دول العدوان”، يف إشارة إىل دول 

التحالف العريب.
“املجلس  يســمى  ما  عضو  وقال 
الســيايس األعىل” والقيادي الحويث 
أحمد غالب الرهوي، إن “األمم املتحدة 
عرقلت عــودة وزير األشــغال غالب 
مطلــق من مطار عــان إىل صنعاء 
منذ أســابيع، برغم استمرار رحالتها 
الخاصــة بشــكل شــبه يومي إىل 
وكالة “سبأ”  نقلته  ما  وفق  صنعاء”. 

بنسختها الحوثية.

الدور  عن  عودته،  خرب  ويكشــف 
الكبري والتسهيالت التي تقدمها األمم 
املتحــدة يف نقل قيــادات الحوثيني 
والخرباء اإليرانيــني، من اليمن إليها. 
وكان أبرز خرباء إيران ســفريها لدى 
الذي  إيرلو،  حســن  الحويث،  مليشيا 
أفادت املعلومات حينها أنه وصل اليمن 
عرب طائرة أممية يف أكتوبر من العام 
املنرصم. واعترب ناشــطون ومراقبون 
نقل األمم املتحــدة القيادات الحوثية 
الطريان  عــرب  اإليرانيني،  والخــرباء 
التابع لهــا، خرقا صارخــا، ملهامها 

وطبيعة عملها.

حلج / األمناء / خاص :
أشار اللواء صـالح الـسيد، قائد قوات 
الدعم واإلسناد ومدير أمن محافظة لحج، 
إىل رضورة بقاء القوات املسلحة الجنوبية 
عىل أهبة االستعداد تحسبًا ألي طارئ قد 
يحدث ال ســيا بعد ســقوط مناطق يف 

محافظة شبوة بيد مليشيا الحويث.
وقال “الـسيد” يف كلمة مقتضبة يوم 
الجمعــة: "نتابع ما يحــدث من تطورات 
عسكرية وميدانية متسارعة يف محافظة 
معركة  ســيناريوهات  وأن  خاصة  شبوة 
شــبوة باتت مفتوحــة لذا عــىل قواتنا 
االســتعداد  أهبة  أن تظل عىل  املســلحة 

تحسبًا ألي طارئ”.
شبوة  يف  مناطق  "ســقوط  أن  وأكد 
بـقبضة مليشيا الحويث دون قتال يضعنا 
للدفاع عن  أمام كل االحتاالت والخيارات 
من  الوطنية  مكتســباتنا  وحاية  أرضنا 

هذه الجاعة التــي ال تفهم إال لغة القوة، 
الشال  كجبهات  ليست  الجنوب  فجبهات 
ولن تكون نزهة كا اعتادوا يف معاركهم 

مع حزب اإلخوان )اإلصالح(، بل ســتكون 
جبهاتنا محرقة لقواتهم".

مشــريًا يف ذات الوقت إىل أن مليشيا 
االنقالب املدعومة مــن إيران تتحرك وفق 
أجندات خارجية وهــذا ال يخفى عىل أحد 
بل هي تتصور أن بإمكانها الســيطرة مرة 
أخرى عىل الجنوب بالقوة وترص عىل ذلك، 
مؤكدًا عىل أن أحالم احتالل عدن ستتحطم 
أمام صالبة وكربياء أبطال القوات املسلحة 

الجنوبية.
قال  كلمته رســالة  موجهًا يف ختام 
فـيها: "رسالتنا للجميع القايص والداين، 
لن نفرط بشرٍب  واحد من أرضنا، وما حدث 
يف محافظة شبوة الغنية بالنفط كان نتاج 
أداروا ظهورهم  الذين  تســليمها لإلخوان 
لجاعة االنقــالب دون قتال يعطي داللة 
واضحة عىل التخادم الحويث اإلخواين يف 

هذه املحافظة".

 األمناء / خاص :
كشــف مصدر مطلع عن اســتئناف 
االتصاالت بني مليشــيا الحويث املدعومة 
من إيران، وقيادات الرشعية اإلخوانية يف 

محافظة مأرب برعاية قطرية.

وقال املصدر إن هنــاك اتصاالت عىل 
مستويات مختلفة بني الحوثيني وقيادات 

حزب اإلصالح اإلرهابيني يف مأرب.
وأضاف أن وفد مشائخ مأرب زار رسا 
قبل أيام قيادات حوثية لنقل رســائل من 

قيادات اإلصالح اإلخواين.

هي  الجديدة  االتصــاالت  أن  موضحا 
امتــداد التصاالت قدميــة رعتها الدوحة 
بهــدف الوصول إىل اتفاق بشــأن مأرب، 
ويجري فيها بحث صيغ متعددة، يف وقت 
زعيم  مبادرة طرحها  الحوثيون عىل  يرص 

املليشيا عبدامللك الحويث.

حلج / األمناء / صدام اللحجي :
حاولت فتاة عرشينيــة  االنتحار عن 
طريق تعليق نفسها ”بحبل‟ داخل منزلها 
يف منطقة الرهاو الربيعي املفلحي، وفقًا 
ملــا أفاد به بالغ عمليــايت بأمن محافظة 

لحج.
وجــاء يف البــالغ العمليــايت ألمن 
محافظــة لحج أن " فتــاة تدعى ”ن، ع، 

أقدمت  العمر 20 عامًا، متزوجة،  تبلغ  ن” 
يف  ”حبل”  بواسطة  باالنتحار  بالـرشوع 
داخل منزلها الكائن بقرية الرهاو الربيعي 

بـمديرية املفلحي لـحج.
ووفقــا للبــالغ فقــد ُنقلــت الفتاة 
العرشينيــة عىل إثر ذلك إىل مستشــفى 
العــالج دون معرفة دوافع  لتلقي  الداهن 
االنتحار، مرجحًا أن تكون خالفات أرسية 

وراء محاولة االنتحار.
ذكر  األمنية  االاجــراءات  وبخصوص 
إدارة البحث  العمليايت أن فور تلقي  البالغ 
الجنــايئ مبديرية املفلحي يافع لـــحج 
نزل فريــق قانوين مكون من مدير البحث 
الجنايئ ووكيــل النيابة إىل مكان الواقعة 
التخاذ ما يلزم من جمع اســتدالالت أولية 

بواقعة الرشوع باالنتحار.

شقرة / األمناء / خاص :
اشــتعلت النريان عرص أمس يف شــاحنة محملــة بالدجاج 

املجمد، يف مدينة شقرة مبحافظة أبني.

ووقع الحادث – بحسب شهود عيان – خالل توقف الشاحنة 
يف الخط العام، بالقرب من مجمع البيحاين، مشــريين إىل عدم 

تدخل أي جهة إلخاد النريان.

األمناء / خاص :
قال القيادي يف املجلس االنتقايل "لطفي شطارة" إن االنتقايل مستعد 

ملعركة حاسمة إما تكون سياسية أو عسكرية.
وقال شطارة يف تغريدة له عىل موقع تويرت "إن  االنتقايل الذي يستمد 
قوته من إرادة شعب الجنوب، أثبت أنه الحامل السيايس واملدافع العسكري 

عن الجنوب وقضيته".
وتابع: "إن االنتقايل كشــف وتحمل تبعات كل املؤامرات التي قادتها 
الرشعية، ومنها حرب الخدمات، مــد يده لكل الجنوبيني، وتحمل أكاذيب 

البعض أنه أقصاهم".
وأردف شطارة بالقول: "اليوم نستعد ملعركة حاسمة إما تكون سياسية 

أو عسكرية".

األمناء / خاص :
سجلت أسعار رصف العمالت األجنبية، أمس الســبت، ارتفاعا قياسيا وغري 
مســبوق أمام الريال اليمني يف تداوالت ســوق الرصف املحلية بالعاصمة عدن 

وبقية املحافظات املحررة .
حيث تخطى الريال السعودي حاجز الـ 315 ريال ألول مرة منذ اندالع الحرب 
يف اليمن فيا ســجل الدوالر األمرييك رقا قياسيا جديدا وغري مسبوق بعد أن 

وصلت قيمته إىل 1205 رياالت مينية مقابل كل دوالر .

عدن / األمناء / خاص :
سقطت عصابة من ثالثة متهمني بينهم امرأة، التجارهم باملخدرات والكحول، 

الجمعة، يف مديرية املنصورة بالعاصمة عدن.
ورصدت تحريات األجهزة األمنية أشــخاصا يروجون للحشــيش املخدر، يف 
مديريــة املنصورة، وداهمتهم وألقت القبض عىل متهــم بحوزته 700 جرام من 

الحشيش.
واعرتف املتهم يف التحقيقات ببيع مادة الحشيش والكحول يف مدينة التقنية 

عىل رشيكيه، ليلقى القبض عليها وبحوزتها كمية من الكحول.

األمناء / خاص:
علق خبري عسكري ســعودي عىل املعارك الدائرة يف محافظتي شبوة ومأرب 

بني ماتسمى بـ"قوات الجيش الوطني " والحوثيني.
وقال اللواء زايد محمد الُعمري يف تدوينــة يف “تويرت” لفت انتباهي رسعة 
اجتياح الحــويث لبعض املحافظات وكذلك طريقة االجتياح التي ال ميكن إن تكون 

إال بخيانات داخلية.
وأردف الُعمــري قائــاًل: ” تأكدت إن بعض األخوة اليمنيون يتنافســون عىل 
االنهزام وتسليم الحويث رقابهم واخىش إن يصيبهم ما أصاب  عيل صالح من قبل، 

اتقوا الله يف شعبكم املكلوم”.

األمناء / خاص:
ودعت يافع يوم الجمعة الشــخصية االجتاعية املناضل االكتوبري الشــيخ 
حنش راجح حيدرة السعيدي الذي انتقل اىل جوار ربه اثر مرض عضال امل به عن 

عمر ناهز مائة عام بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية يف خدمة الوطن .
ويعد املناضل الشيخ حنش راجح من الرعيل االول الذين عارصوا مراحل الثورة 
يف الجنوب منذ خمسينيات القرن املايض ضد االستعار الربيطاين، مناضال ثائرا 
وقائدا للعديد من رسايا الثوار يف العديد مــن الجبهات يف مواجهة االحتالل يف 
يافع وردفان والضالع، وهو احد ابرز الشخصيات االجتاعية الذين كان لها الدور 

الكبري يف اصالح ذات البني بني املواطنني يف املنطقة .


