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أخبار

األمناء / خاص :
كشــفت مصادر خاصة لـ"األمناء" أن املبعــوث األممي الجديد إىل 
اليمن هانس غروندبرغ قد أشــاد أثناء زيارته العاصمة عدن بجهود وأداء 

املحافظ مللس .
وقالت املصادر إن املبعوث األممي هانس غروندبرغ قد قال أثناء اللقاء 
الذي جمعــه مبحافظ العاصمة عدن أحمد حامد مللس: "لقد وجدت عليك 
إجامعــا من كل األطراف التي التقيتهم وهم يثنــون عليك جميعهم، وأنا 

أتوقع أن يكون لك دور مهم يف املستقبل".
واستغرب املبعوث األممي مام سمعه من محافظ العاصمة عدن أحمد 
مللس والرئيس القائد عيدروس الزبيدي - رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
- برضورة التعاون القوي مع الحكومة، وقــال املبعوث األممي "إن هذا 

الحديث يسعدين كثريا".
وكان املبعوث األممــي الجديد إىل اليمن هانس غروندبرغ، قد زار يف 
الخامس من أكتوبر الجاري العاصمة عدن، وهي أول زيارة له منذ تعيينه 

رسميا مطلع سبتمرب املايض، يف إطار جولة تهدف لوقف إطالق النار.

األمناء/خاص:
اللواء  لقوات  الرسمي  الناطق  أكد 
26 بالجوبــه يف محافظــة مــأرب 
عبدالوهاب بحيبح أن وجود محســن 
األحمر  يعيق تحقيــق االنتصار عىل 
محســن  أن  إىل  مشــريا  الحوثيني، 
يحيكون  الحــروب  وتجــار  األحمر 
مأرب  بقضية  ويتاجــرون  املؤامرات 

ملصالحهم الشخصية.
وأشار بحيبح إىل أن مأرب خرست 
كثريا بانسحاب اإلمارات من املحافظة 
،الفتا إىل أن دولة اإلمارات كانت تقوم 
التصــدي للحوثيني  بدور كبــري يف 

تقصف  التي  البالســتية  والصواريخ 
املدينة.

وقــال بحيبــح يف منشــور له 
بالفيســبوك: "لن تنترص قضية عىل 
رأســها هادي ومحســن، ولن تقوم 
الحروب  تجار  يقودهــا  قامئة  لدولة 
وسياسية  وقبلية  حزبية  زعامات  من 
ودينيــة، يتاجــرون بقضية شــعب 
ويقتاتــون عــىل أمل ومعانــاة أمة، 
ويديرون الدولة من الخارج منذ سبعة 
يشء،  كل  يف  ويتحكمــون  أعــوام 
عىل  واملؤامرات  الخطــط  ويحيكون 

بعضهم البعض".
تكــن  مل  "اإلمــارات  وأضــاف: 

موجودة وال مســؤولة عن ســقوط 
ورحبة  وماهلية  وقانية  والجوف  نهم 
والقنــذع وبيحان وعســيالن وعني 
وحريب وصوال إىل ملعــاء والغيول، 

وحصار العبدية".
كانت  حينــام  إنها  "بــل  وتابع: 
موجــودة يف مأرب كانــت صواريخ 
الحويث تتفجر بالجو بفعل منظومتها 

الجوية".
واختتم بحيبح منشــوره بالقول: 
"العــدو الحقيقي هو مــن فكك تلك 
وال  عليها  يحاســبوا  ومل  الجبهــات 

يزالون يف مناصبهم حتى اليوم".

األمناء/ الغد املشرق/ استماع: 
الباحــث مبنتــدى الرشق  قــال 
أثناء مداخلته يف  أحمد عطا  األوسط 
برنامج رسطان األوطان عىل قناة الغد 
املرشق مع اإلعالمي جامل حيدرة  إن 
تتحرك يف شبوة من  اإلخوان  جامعة 
أجل التمكني العســكري واالقتصادي 
وذلــك بدعم خارجــي قطري وتريك 
ويهدف التنظيــم عرب أذرعه ومموليه 

إىل السيطرة عىل املمرات البحرية . 

وأضــاف عطــا: "إن هنــاك ما 
والخالفة  الفارسية  بالحضارة  تسمى 
الرتكية يتســابقان لالســتحواذ عىل 
أدواتهم  وعرب  االســرتاتيجية  املواقع 
مليشــيات الحويث وجامعة اإلخوان، 
أي أن التمويل خارجي هدفه الســعي 
والســيطرة عــىل املمــرات البحرية 
يف اليمــن ويجب عىل كافــة الدول 
إفشال  عىل  وتعمل  تتحرك  أن  العربية 
هذه املخططات التي تســتهدف األمن 
العريب والــكل يعرف ويدرك  القومي 

اليمن  وجغرافيــة  مكانــة  أهميــة 
فاملجتمــع الدويل ليــس مبأمن يف 
حال متكنت إيــران وتركيا من تحقيق 

أهدافها". 
وأكــد عطا أنه يجب عــىل الدول 
العربية واإلقليمية واملجتمع الدويل أن 
التي  الجنوبية  القوات  دعم  من  يكثف 
العسكري  الدعم  ملزيد من  هي بحاجة 
واملــادي واإلعالمي واالســتخبارايت 
إضافــة إىل دعم القــوات التي أثبتت 
محاربة الحويث يف اليمن بشكل عام .

األمناء/ الغد املشرق/ استماع:
قــال الصحفــي والكاتــب العريب 
ســليم النجار أثناء مداخلته يف برنامج 
"رسطــان األوطــان" عىل قنــاة الغد 
 : حيدرة  جــامل  اإلعالمي  مــع  املرشق 
الحويث  ومليشــيا  اإلخوان  جامعة  "إن 
املدنية وعملوا  الدولة  يحاوالن عســكرة 
عىل ذلك منذ بدء عســكرة االحتجاجات 
يف مختلف امليادين والساحات".  مضيفا 
إن العالقات بني الحوثيني واإلخوان والتي 
أغلبها غــري معلنة ومن تحــت الطاولة 

هي تبادل منافع وتقاســم سلطة ونفوذ 
، واألحداث التي حصلت يف شــبوة جزء 
من تلك العالقة وبرأيي أن املجتمع الدويل 
ال يســمح للحويث بالسيطرة عىل شبوة 

فالحرب ستكون طاحنة. 
وأشــار النجار أن هناك اسرتاتيجية 
الحــروب عامليا  إيرانية هدفها إشــعال 
االيرانية  العالقة  وإن  أمريكيــة  مبباركة 
الصهيونيــة عالقة تاريخية ســواء أيام 
الخميني واعرتاف رافسنجان  أو  الشــاه 
الرئيس إليران آنذاك حني قال: نحن أخذنا 

العراق  عىل  حربنا  يف  وذخائر  أســلحة 
مقابل ديون كانت عىل إرسائيل وال يخفى 
عىل أحــد أن إيران هــي رشطي الخليج 

العريب ألمريكا . 
وأكــد النجار أن القضيــة الجنوبية 
بحاجة لدعــم إعالمي وتوضيحها للعامل 
اليمــن وميثلهم حزب  ، واإلخــوان يف 
اإلصــالح ويف مختلــف األماكــن هم 
السمســار الحقيقي للسياسة األمريكية 
ويتم استخدامهم من منطقة ألخرى يف 

الوطن العريب .

حلج / األمناء / خاص :
لحج  أمنيــة مبحافظة  قيادات  نعت 
استشهاد البطل أمني نارص ثابت اليهري 
املرافق الشخيص لقائد مكافحة اإلرهاب 
مبحافظة لحج ”أبو سام“ متأثرا بإصابته 
التي تعرض لها يف أحداث مدينة كريرت - 

عدن.
وأصدر مدير أمــن لحج اللواء صالح 
الســيد، ومدير الوحدة املركزية ملكافحة 
اإلرهاب م/لحج ”أبو ســام“، بياًنا نعيا 
إثر  أمــني نارص  البطل  استشــهاد  فيه 
إصابتــه خــالل األحداث األخــرية التي 

شهدتها كريرت.
النعــي: "إن رحيل أمني  بيان  وقال  
ميثل خســارًة فقد كان من أبــرز أفراد 
وحــدة مكافحة اإلرهــاب يف املحافظة 
فاعــل وصادق ومخلــص يف عمله منذ 
التحاقه باملؤسسة األمنية يف لحج، فقد 
بذل الشهيد البطل أمني نارص ثابت جهده 
يف الدفــاع عن تــراب أرض الوطن من 

الجامعات اإلرهابية".
وقدم ”الـسيد“ وأبو ”سام“ تعازيهم 
خاصة،  وأرسته  الجنوب  أبناء  جميع  إىل 
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع 

رحمته ويدخله فسيح جناته.

األمناء / خاص :
قاطعت قبائل شبوة اجتامعا شكليا دعا إليه محافظ شبوة اإلخواين 
املدعو محمد صالح بن عديو، بعد تســليمه مديريات بيحان إىل مليشيات 

الحويث اإلرهابية، عرب مليشيات الرشعية اإلخوانية.
وانتحلت شخصيات إخوانية، هويات قبائل املحافظة إلظهار حضور 
مزيف لالجتامع الذي عقد يف املركــز الثقايف مبدينة عتق لتضليل الرأي 

العام.
ورفضت قبائل شــبوة املشــاركة يف االجتامع، بعد تسليم الرشعية 
اإلخوانية مديريات اسرتاتيجية للمليشــيا املدعومة من إيران، واعرتاًضا 
عىل قمع أبناء املحافظة ونهب ثرواتها بإتاوات وجبايات وعمليات تهريب.
وخصص اإلخواين املدعو محمد صالــح عديو 100 مليون ريال، من 
ميزانية املحافظة، لحوافز أعضاء حزب اإلصالح الذراع السياسية لتنظيم 

اإلخوان اإلرهايب، تحت بند موازنة وحوافز ومواصالت.
ويرى مراقبون، أن دعوة الســلطة اإلخوانية إىل االجتامع الشــكيل 
هدفها التغطية عىل فضيحة تســليمها مديريات بيحان ومعســكراتها، 
وانضامم قيادات مليشــيا الرشعيــة اإلخوانية إىل صفــوف الحوثيني 

اإلرهابيني.
وتعددت الشواهد عىل مامطلة السلطة اإلخوانية يف املحافظة لكسب 
الوقت، عىل أمل نهب أكرب قدر من موارد املحافظة ومخصصاتها، متهيًدا 
لهروبها خارج البالد، عىل غرار بقيــة محافظي الرشعية اإلخوانية، بعد 

تسليمهم محافظاتهم للمليشيا املدعومة من إيران.

عدن / األمناء / خاص :
فجعت إحدى كربى املناطق الشعبية يف عدن بوفاة طفل يف الساعات 

األوىل من يوم أمس االثنني.
وبحســب املعلومات األولية فإن الطفل أيهم محمد ســيزار من بيت 
محمد الفتاحي تويف مباس مولد كهربايئ يف منطقة شعب العيدروس 
يف وقت تتغذى املنطقــة باملياه الليلة املاضيــة ومل ترش املعلومات عن 

طبيعة الحادثة ومالبساتها.
وأضحت املنطقة مزدحمة باملولــدات وخزانات املياه التي تنترش عىل 

طول شعب وجبل العيدروس وتصلها املياه مجدولة 15 يوما يف الشهر.
وترتقب املنطقة إىل مرشوع كبــري يجري اإلعداد له ببناء خزان يلبي 
حاجة املنطقة الكبرية وحدد مكانه يف ســور مستشفى الشعب القديم 

قبالة ملعب الشهيد الحبييش .

ماذا قال املبعوث الأممي للمحافظ ملل�س 
لن ننت�صر بوجود حم�صن الأحمر.. وماأرب خ�صرت الكثري بان�صحاب الإماراتاأثناء زيارته العا�صمة عدن؟

باحث مبنتدى ال�صرق الأو�صط:  دعم القوات اجلنوبية واجب 
لإف�صال خمطط الإ�صالح واحلوثي )اأدوات اإيران وتركيا(

�صحفي وكاتب عربي:  اإيران والإخوان �صرطي و�صم�صار اأمريكا يف 
اخلليج واحلوثي والإ�صالح اأذرعهم يف اليمن

قيادة اأمن حلج تنعي ا�صت�صهاد مرافق قائد اأمني

قبائل �صبوة تقاطع موؤمتر بن 
عديو.. والأخري يلجاأ لالإخوان

ما�س مبولد كهرباء يودي بحياة 
طفل يف عدن

ناطق اللواء 26 يف مأرب يفجرها مدوية:


