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أخبار

األمناء / خاص :
علمت صحيفــة "األمناء" أن رئيس حكومة املناصفة بني الشــال 
والجنوب معني عبدامللك وعدد من الوزراء ســوف يقومون خالل اليومني 

القادمني بزيارة رسمية إىل جمهورية مرص العربية .
وأوضحت مصادر "األمناء" بأنه ســوف يرافق رئيس الحكومة خالل 
الزيارة، التي تأيت بطلب رسمي من جمهورية مرص، وزراء كل من النقل 

والطرقات والكهرباء .
وعلمــت "األمناء" بأنه ســوف يتم خــالل الزيــارة توقيع عدد من 
االتفاقيات كا ستقوم الحكومة املرصية بإرسال خرباء من مركز دراسات 
متخصص ملعرفة أهم احتياجات  العاصمة عدن من طرقات واملساعدة يف 

مجال  الكهرباء ومشاريع أخرى مل يتم الكشف عنها.

األمناء / خاص :
تحدثــت مصــادر عــن ترتيبات 
ُيجريها بعض وزراء حكومة املناصفة 
مقرات  لنقل  والجنوب  الشــال  بني 
عملهم مــن العاصمة عدن إىل مدينة 
سيئون بوادي حرضموت وسط رفض 

شعبي التخاذ املدينة مقرًا للرشعية.
وأكدت املصادر أن وزراء الشــباب 
والرياضة والنفــط والرتبية والتعليم 
الداخلية  بوزيــر  التحقــوا  واملالية؛ 
جميعهم  واستقروا  حيدان”  “إبراهيم 
يف مدينة سيئون يف مسعى إلفشال 
الحكومة  لوزراء  الكلية  العودة  جهود 

إىل عدن .
وأوضحت املصادر أن الوزراء الذين 
العودة مع  وصلوا إىل سيئون رفضوا 
“معني عبدامللك” إىل عدن األســبوع 

املايض.
وتشــر تحركات الــوزراء، الذين 
ميثلــون فصيل “حيدان” املحســوب 
عىل نائب الرئيس اليمني الفريق “عيل 
أطراف  استغالل  إىل  األحمر”،  محسن 

داخــل حكومة املناصفة - املشــكلة 
وفقا التفــاق الرياض - أحداث مدينة 
كريرت يف عدن إلفشال دعوات املجلس 
والضغوطات  الجنــويب  االنتقــايل 

الخارجية إلعادة الحكومة إىل عدن.
يقوم  ترتيبات  ذلك ضمــن  ويأيت 
بها وزير الداخليــة “إبراهيم حيدان” 
أبريل  منذ وصوله إىل سيئون -أواخر 
املايض- لنقــل حكومة املناصفة إىل 
لعدن  بديلة  عاصمة  واعتبارها  املدينة 
املناصفة  التي غادرتها لتحميل رشيك 

الخدمي واألمني  التدهور  مســؤولية 
يف عدن.

 - حرضموت  محافظة  وشــهدت 
خالل أغســطس املايض- احتجاجات 
غاضبة عمت مدن الســاحل والوادي 
والصحراء رفضــًا لتحركات الرشعية 

ومحاولتها اتخاذ سيئون مقرًا لها.
وتزامنــت االحتجاجات مع زيارة 
رئيــس الربملان “ســلطان الربكاين” 
ترتيبات عقد  إىل حرضموت إلجــراء 

جلسات برملانه يف سيئون.

األمناء : استماع :
قــال  الصحفــي والباحــث يف 
حامد  املرصي  اإلســالمية  الدراسات 
أثنــاء مداخلتــه يف برنامج  فتحي، 
رسطان األوطان عىل قناة الغد املرشق، 
مع اإلعالمي جال حيدرة: "إن جاعة 
اإلخوان هربت من الشال ومل تصمد 
أمام مليشيا الحويث، والذين هربوا إىل 
الجنوب مل يكن لهم دور يف مواجهة 
الحويث بــل حاولوا وعملــوا بهدف 
الحصــول عىل املناصب  والســيطرة 
يف  اإلخوان  أن  كــا  الحكومة،  عىل 
اليمن يختلفون عىل غرهم يف الدول 
العربية من حيــث الرتكيبة والتكوين 
القبيلة  فهناك تقسيات دخلت عليها 
القضايا  وأخرى تعددت حسب طبيعة 

فهناك الشال والجنوب".
"الجاعة  أن  إىل  وأشــار فتحي  
هروبهم  من  الرغم  وعىل  منقســمة 
الحويث لكن  وعدم مواجهة مليشيات 
الحكومة  يف  يكونوا  أن  اســتطاعوا 

هو  ووجودهم  الرئاســة،  ومؤسسة 
ضد  الحرب  يف  الحاصل  الفشل  سبب 

املليشيات".
وذكر فتحــي أن "جاعة اإلخوان 
فروس يف جســد الدول العربية وأن 
الجاعة ســقطت شــعبيًا يف مرص 
من  الزعم  عــىل  والجزائر  وتونــس 
محاولتها الســيطرة عىل السلطة يف 
البدايات ولكن  السلوكيات واملارسات 
الخاطئة تسببت يف السقوط الرسيع 

وأتوقع سقوطها يف اليمن".
وعلق عىل مســتجدات الحرب يف 
اليمــن وقال: "إن املجلــس االنتقايل 
الجنويب لديه شــعبية وحق تاريخي 
يسعى من أجله كا إنه الجهة الوحيدة 
الصادقــة يف محاربــة الحويث عرب 
القوات التابعة له والتي كان لها الدور 
األبــرز يف تحرير مناطق الجنوب من 
الحويث وأيضا الصمود اليوم يف أكرث 

من جبهة وساحة".

عدن / األمناء :
إذا كانت األجهزة األمنية الجنوبية قد 
العاصمة عدن  أمنية يف  سّجلت نجاحات 
األمنية يف  األوضــاع  فيا يخص ضبط 
اإلجرامية،  العنــارص  وردع  كريرت  مدينة 
فإّن القوات املســلحة تواصل هي األخرى 
تســطر النجاحات مبا يصب جميعه يف 

تحقيق أمن واستقرار الجنوب.
والعســكرية  األمنية  الجنوب  جهود 
تحمل أهمية بالغة فيا يخص العمل عىل 
االســتقرار،  الوطن وفرض  أمن  تحصني 
وذلك بالنظر إىل املســاعي املتواصلة من 

ِقبل أعداء الجنوب للنيل من أمنه.

ودخلــت الرشعيــة اإلخوانيــة مع 
املليشيات الحوثية يف تنسيق مشرتك فيا 
بينها، اعتمد بشكل أسايس عىل محاولة 
إشعال الجنوب بنران الفوىض واإلرهاب، 
وقد زادت حدة هذه الحرب بشكل ملحوظ 

عىل مدار الفرتات املاضية.
يف الوقت نفســه، فــإّن النجاحات 
املتواصلة التي ُتســطرها القوات املسلحة 
الجنوبية تبعث عىل الطأمنينة وكذا تنقل 
رســالة واضحة إىل أعداء الجنوب بأّنها 
مها أرّصت هذه الفصائل عىل النيل منها 

فإن مصرها إىل زوال.
يف محافظة الضالع، انخرطت القوات 
املســلحة الجنوبية، فجــر أمس االثنني، 

يف مواجهات عنيفة مع مليشــيا الحويث 
املدعومة من إيران، يف قطاع ِهجار - باب 
غلق جنويب منطقة العود، شال الضالع.

األسلحة  استخدام  شهدت  املواجهات 
الرشاشــة وقاذفات )آر يب جى(، قبل أن 
محارصة  يف  الجنوبية  الوحــدات  تنجح 
عنارص املليشــيات اإلرهابية بني نرانها، 

وتكبيدهم قتىل وجرحى.
النســحاب  محاولة  مع  وبالتزامــن 
مدفعية  أطلقــت  الحوثيــة،  العنــارص 
املليشيات قذائف هاون و)يب إم يب(، لرتد 
القوات الجنوبية بقصف بالســالح الثقيل 

واملتوسط إلخاد النران املعادية.
القوات  الوقت نفســه، تصــدت  يف 

املســلحة الجنوبية، مساء األحد، لتصعيد 
عنارص مليشــيا الحــويث بقطاعني يف 

جبهة طور الباحة حيفان الحدودية.
وواجهــت وحدات القوات املســلحة 
الجنوبية، املتمركــزة يف قطاعي الضباب 
املليشــيات  عنارص  نــران  والهجمــة، 
اإلرهابية وردت عىل مواقعها، واستهدفت 

ثكناتها.
اإلرهابية  املليشيات  عنارص  وأشعلت 
املواجهات، يف محاولة للتقدم تحت غطاء 
ناري، إال أن الوحــدات الجنوبية املتمركزة 

أفشلت عدوانها وأجربتها عىل الرتاجع.
تزامــن الجهود األمنية والعســكرية 
يف الجنــوب عىل أكرث مــن جبهة يجّدد 

العزم من ِقبــل القيــادة الجنوبية بأّنها 
قادرة عــىل ردع التهديدات التي ُتحاك ضد 
الجنوب وشعبه، وأّن حفظ األمن وتحقيق 
االســتقرار ســيظل أولوية مهمة ضمن 

اسرتاتيجية عمل املجلس االنتقايل.
يف الوقت نفسه، فإّن هذه النجاحات 
د  يعضِّ إىل ســجل جنويب حافل،  تضاف 
يوًما بعد يــوم من قــدرات القيادة عىل 
تحقيق حلم استعادة الدولة وفك االرتباط.

وُيجمع محللون، عىل أّن الوصول إىل 
أمٌر ال ميكن تحققه  الدولة  غاية استعادة 
إال من خالل التمكن أواًل من صد مؤامرات 
عىل  الجنوب  ضد  يتكالبون  الذين  األرشار 

مدار الوقت.

األمناء / خاص :
أكدت مصادر خاصــة لصحيفة "األمناء" أن نائــب الرئيس اليمني 
الفريق عيل محسن  األحمر ومســؤول آخر يف الرشعية اليمنية املقيمة 
بالرياض وراء موقعة  كريرت التي حدثت يوم أمس األول وأحداث قادمة. 

وأوضحــت املصادر أن عيل محســن  األحمر قام منذ حوايل شــهر 
بإرســال مبالغ مالية كبرة باإلضافة إىل مسؤول جنويب بالرشعية مل 

تسمه املصادر قالت بأنه متورط يف الواقعة .
املصادر ذاتها أشــارت يف ســياق إفادتها الخاصــة لـ"األمناء" بأن 
الخطة كانت تشــمل تفجر الوضع يف كريرت،  ثم تتوسع إىل مديريات 
أخرى بالتزامن مع دخول مجاميع مســلحة من تعز ملساندة الخاليا يف 
الداخل وتكثيف القصف بإطالق القذائف متهيدا لقيام مجاميع مســلحة 

باقتحام معاشيق.

األمناء / خاص :
قالت مصادر محلية يف شــبوة إن توترا شــديدا تعيشه مدينة عتق 
عاصمة محافظة شبوة بني أتباع مدير البحث الجنايئ العميد عبدالله عيل 
العيايش من جهة وأتباع مدير أمن شبوة العميد عوض الدحبول من جهة 

ثانية.
وأضافت املصادر أن الرصاع احتدم بني الطرفني بعد صدور حكم قبيل 

يلزم عوض الدحبول دفع مبلغ ستة عرش مليون ريال لعبدالله العيايش.
يذكر أن مدير األمن عوض الدحبول أصدر قرارا بتوقيف العميد العيايش 
من عمله كمدير إلدارة البحث بشبوة دون سبب وجيه أو ارتكابه مخالفة 
قانونية وهو ما رفضه العيايش مطالبا بتشكيل لجنة رسمية لبحث ما إذا 
وقع يف مخالفة ومحاســبته إال أن الدحبول ظل يرص عىل رأيه، فطرحت 

املشكلة عىل املحافظ وأهملها.
وتقــول املعلومات إن الدحبول اختلق إشــكاليات مــع العيايش بعد 
ترسيبات وصلت إليه تفيد أن العيايش مرشــح لتويل منصب مدير األمن 
يف شــبوة بدال عنه وملنع ذلك رفع الدحبول تقارير ضد العيايش حملت 

اتهامات له بالتحوث للتصدي لقرار تعيينه.
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