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محليات

ملي�سيات احلوثي تر�سل )40( طالبا من بيحان 
اإىل �سعدة لدرا�سة مناهج امل�سرية القراآنية

املرادي يك�سف تفا�سيل موؤامرة علي 
حم�سن الأحمر على قبائل مراد

الأجهزة الأمنية جتري حتريات يف ق�سية 
�سرقة منزل ال�سفري ال�سعيبي

خالل م�ساجرة.. وفاة امراأة بعيار ناري يف حلج

الزواج احلوثي الإخواين.. خطوة اإىل العلن

ما الذي اأغ�سب بن عديو من زيارة معني اإىل �سبوة؟ وملاذا قرر حرمانه من وجبة الع�ساء؟

اإلغاء قرار خمالف بتعيني مدير ل�سرطة طور الباحة

�سبط متهم بق�سايا ج�سيمة يف ال�سيخ عثمان

األمناء/خاص
سبع سنوات كاملة استنزف تنظيم 
داخل  أذرعه  اإلرهايب، عــر  اإلخوان 
الرشعية، دمــاء الجنوبيني واليمنيني 
عىل حد سواء، يف لعبة تبادل مصالح، 
مع  الشكيل  الرصاع  حالة  رســختها 

مليشيا الحويث اإلرهابية.
واســتفادت قــوى صنعــاء من 
عقود   3 عر  الجنــوب،  يف  تجربتها 
مــن احتالله، بدمج أجنــدة الرشعية 
اإلخوانية ومليشــيا الحويث املدعومة 
مــن إيران، اســتغالًل للمشــركات 

العديدة بينهام.
ســيناريو  عىل  بيحان  وتشــهد 
إعادة احتــالل الجنوب، دون وازع من 
ضمري يؤنب هؤلء عــىل إهدار دماء 
شــهداء الجنوب لتحريرهــا، أو تردد 
مليشيا  تتورع  ل  بعقيدة  التفريط  يف 

الحويث عن استباحتها.
كام تشــهد القروض املتتالية من 
البنك الــدويل، وإلغاء تجميد األرصدة 
اليمنية يف بريطانيا، عىل اســتمرار 
تلك  وصول  وعدم  القتصادي  النهيار 

النقدية  التدفقات 
إىل املواطنني.

تزايــد  ومــع 
وتوايل  الشواهد، 
وتكدس  القرائن، 
األدلــة، تجــرأت 
الرشعية  رمــوز 
عىل  اإلخوانيــة 
الظهــور علنا مع 
الحــرس  أذرع 
الثــوري اإليراين، 

يف مناسبات عديدة، أحدثها استقبال 
عبداملجيد  املدعــو  اإلخواين  القيادي 
اإلرهاب  قوائم  عىل  املصنف  الزنداين، 
املدعو إســامعيل هنية  األمريكيــة، 
رئيس املكتب السيايس لحركة حامس، 
أردوغان  يف إسطنبول، بحضور غالم 

املدلل املدعو حميد األحمر.
اللقــاء تصدرته صــوًرا حميمية، 
للدللة عىل عمق العالقة، بني قيادات 
املهيمن  اإلرهــايب  اإلخــوان  تنظيم 
عىل الرشعيــة اإلخوانية مع صاحب 
الصالت القوية مع إيران، املدعو هنية، 

الحويث  دأب عىل وصف مليشيا  الذي 
باملقاومة اإلسالمية.

اللقاء الــذي دفع  وقــد يحمــل 
هنيــة إىل مغــادرة الدوحة عاصمة 
اإلرهاب، إىل إسطنبول عاصمة إخوان 
البتسامات،  من  أبعد  دللة  الرشعية، 
ملرحلة تنقل التحالف اإلخواين الحويث 
من الرس إىل العلن، بعد تسليم بيحان 
علنا للمليشــيا املدعومــة من إيران، 
فالحقيقة أن الضباع ل تجتمع لتبتسم 
أنيابها  إىل ضحيتها إمنا تكــرش عن 

لتنهشها

األمناء/خاص
من  "األمنــاء"  صحيفة  علمــت 
أن  مصادر محلية يف محافظة شبوة 
بن عديو  محافظ شبوة محمد صالح 
غضب من كلمــة رئيس الوزراء معني 
عبدامللك عند زيارته إىل شبوة األسبوع 

املايض .
محافظ  بــأن  املصادر  وأوضحت 
شــبوة اإلخــواين محمد بــن عديو 
وكتعبري عن غضبه من كلمة معني قام 
إعداداها  تم  التي  العشاء  بإلغاء وجبة 

لرئيس الحكومة والوفد املرافق له.
كان  معني  أن  املصــادر  وأضافت 
غاضبا بسبب تقدم مليشيات الحويث 
يف شبوة وتســليم عدد من املديريات 
بن عديو  دون معارك حقيقية وعاتب 
كثريا عىل ســري املعــارك يف بيحان 
وعســيالن، لكن محافظ شبوة حاول 

والفريق  الوزراء  رئيس  وأخر  الترير 
التابع له أن املليشــيات متلك عددا من 
الطائرات املسرية والصواريخ التي من 
املقرر أن تســتهدف خاللها عددا من 
املنشــئات الحيوية يف مديرية عتق، 
مؤكدا أن مليشــيات الحويث لو علمت 
بزيارة معني ســوف تســتهدفه بأي 

أي  ويف  وقــت 
مكان.

ت  ر شــا أ و
املصادر أن مدير 
محافظة  أمــن 
العميد  شــبوة 
عــوض دحبول 
أي  ومنع  تدخل 
بني  خالفــات 
ورئيس  املحافظ 
وأخذ  الــوزراء 
الوزراء  رئيــس 
والطاقم املرافــق له إىل منزله وهناك 
تناولوا وجبة العشــاء، ومل تســتمر 
الزيارة يف شــبوة ســوى سويعات 
حرضموت  إىل  غادرهــا  ثم  محدودة 
املعاشيق  قرص  باتجاه  يتوجه  أن  قبل 

يف العاصمة عدن.

حلج / األمناء / خاص :
ألغى اللواء صالح الســيد مأمور رشطة لحج، قراًرا 
مخالًفا للقانون بتعيني مدير جديد لرشطة طورالباحة، 
صادر من وزير الداخلية اليمني املدعو إبراهيم حيدان، 

املعني من الرئيس اليمني املؤقت.

وأكد يف تعميــم أن تعيني مدراء أمن للمديريات يف 
املحافظة من اختصاص مأمــور املحافظة وحده عماًل 

باللوائح الخاصة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن القــرار الوزاري الصادر 
أســند املنصب األمني القيادي لشخصية موالية لتنظيم 

اإلخوان اإلرهايب.

عدن / األمناء / خاص :
قبضت األجهزة األمنية بالعاصمة عدن الجمعة، عىل 
متهم متورط يف قضايا جســيمة مبحافظة أبني، بناء 

عىل أمر قضايئ بضبطه وإحضاره.
وداهمت قوة أمنية مخبأ املتهم العرشيني )ن، ص، 

ق( يف مديرية الشــيخ عثامن، بينام تواصل تعقب 12 
آخرين.

وتورطت الشــبكة اإلجرامية يف جرائم قتل املواطن 
عيل عبدالله أحمد هيثم، وإحراق منازل ومركبات وعربة 

نقل كبرية.

األمناء/خاص :
قامت مليشــيات الحويث األسبوع املايض بإرســال أربعني طالبا من 
بيحان لدراسة مناهج املسرية القرآنية يف صعدة لتوزيعهم بعد استكامل 
الدراســة عىل مناطق بيحان لتكريس املنهج  الحويث يف عموم مناطق 

املديرية.
وعلمت صحيفة "األمناء" أن مليشيات الحويث قامت بفصل اتصالت 
رشكة ســبأفون للهاتف النقال التابعة لحميد األحمر واستبدالها بشبكة 

سبأفون التي تتبع مليشيات الحويث.
وقالت مصادر محلية إن مليشــيا الحويث قامت باســتقدام عدد من 
مشائخ شــامل الشامل ومأرب للجلوس مع وجهاء ومشايخ بيحان وفقًا 

لسراتيجية حوثية جديدة لستاملة القبائل يف بيحان.

األمناء/خاص :
كشف الناشط أحمد نسور املرادي عن تفاصيل مؤامرة وخيانات نائب 
الرئيس اليمني الفريق عيل محسن األحمر الهادفة لكرس جبهات مراد التي 

عجز الحويث عن كرسها طوال الحرب.
وقال املرادي يف منشور له عىل الفيسبوك: "إن اكر خيانة تعرضت لها 

مراد كانت من مهاتري شبوة وقوات الجيش املرابطة يف بيحان". 
وأوضح أن الحويث نزل عىل جبهات مراد من بيحان وانسحبت القوات 
دون أدىن مواجهة ول زالوا يف غيبوبتهم إثر السقوط، ومل تتحرك قواتهم 

املتواجدة هناك باتجاه بيحان.
وأضاف أن قوات النتقايل لو كانت هي املتواجدة هناك ملا تقدم الحويث 
وملــا تفرجوا علينا باألخص قبائل مراد بل العكس كان عززونا وقاتلوا إىل 

صفوفنا. 
واختتم املرادي بالقول إن هناك مؤامرة وخيانات مهندســها الجرنال 

العجوز عيل محسن األحمر ونفذها عبيده بالحرف الواحد.

عدن / األمناء / خاص :
تعرضت فيال السفري د.يحي الشعيبي، سفري اليمن لدى أملانيا للرسقة.

وأكدت مصادر مقربة للســفري الشعيبي عن تعرض الفيال اململوكة له 
والواقعة يف كود النمر مبديرية الريقة للرسقة من قبل مجهولني.

وأشــارت املصادر أن السفري الشــعيبي أبلغ مدير أمن عدن كام كلف 
محاميه مبتابعة اإلجراءات مــع األجهزة األمنية التي بارشت بالنزول إىل 

الفيال وأخذ البصامت واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالوصول إىل الجناة.

حلج / األمناء / خاص :
لفظت سيدة أنفاســها األخرية، أمس السبت، إثر إصابتها بعيار ناري 
خالل مشاجرة باألســلحة النارية، وقعت قبل أســبوعني، وسط مدينة 

الحوطة يف محافظة لحج.
وكشف املالزم عواد الشــلن، مدير أمن الحوطة، عن وفاة الضحية يف 
مستشــفى بالعاصمة عدن، مؤكدا احتجاز املتورطني يف قتلها مبقر أمن 

املديرية.
وأصيبت يف املشــاجرة التي وقعت منتصف سبتمر املايض، سيدتان، 

هام )س. ع. ع( و)ع. ع. ع(.


