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األمناء/خاص:

علمــت صحيفة "األمنــاء" من
مصادرهــا أن وزيــر الداخلية اللواء
الركــن إبراهيــم حيدان ،قــد أنهى
األســبوع املايض تجنيد ألفي عنرص
يف الداخلية مبحافظة شبوة ،بدون
تعزيز مايل وخارج اتفاق الرياض.
وقالت املصــادر إنه تم تجنيد ألف
عنرص للقوات الخاصة التي يقودها
عبدربــه لعكب ،وســبعامئة عنرص
للمحافظ اإلخواين محمد صالح بن

عديــو ،و 300املتبقية لإلخواين اآلخر
حاميم القادم من تعز والذي عينه بن
عديو مدي ًرا للمنشآت.
وأكدت املصــادر أن وزير الداخلية
اســتثنى مديــر أمن شــبوة العميد
عوض الدحبول مــن التجنيد األخري
كام اســتثنى قائد قــوات النجدة يف
املحافظة من التجنيد.
وأشارت املصادر إىل أن معظم الذين
تم تجنيدهم عنارص من حزب اإلصالح
اإلخواين ،ومن خارج محافظة شبوة.

ال�صبيحي ورجب يجريان ات�صالني هاتفيني ب أ�سرتيهما لأول مرة منذ �سبع �سنوات
األمناء /غازي العلـ ـ ــوي :

أجرى وزير الدفاع األســبق اللواء
ركن محمود ســامل الصبيحي واللواء
فيصــل رجب ،املعتقالن يف ســجون
مليشــيات الحويث االنقالبيــة ،يوم
أمس األربعــاء ،أول اتصالني هاتفيني
بأرستيهام منذ اعتقالهام يف الـ""25
من مارس آذار من العام 2015م.
وكتب نجيل الصبيحي ورجب عىل
صفحاتهام يف فيس بوك منشــورين
منفصلني أكدا أنهام تلقيا اتصاال منهام
ألول مرة منذ سبع سنوات.
وقال هيامن ،وهو نجل الصبيحي،
عىل صفحتــه بفيس بــوك" :أحيان ًا
تفرحنا الحياة لدرجة أننا ال نســتطيع
أن نعرب عن هذا الفرح ,سعاديت اليوم
كبرية ،وكبــرة جد ًا وال ميكن وصفها،
تتبخر الكلامت عندها وتضيع العبارات
وال أستطيع التعبري عنها".
وتابع" :كان ســاع صوت والدي
يف اتصال هاتفي قبل لحظات أعادين
للحياة من جديد ،وأرشقت الشمس يف
ســايئ التي كانت مظلمة منذ أعوام,
نربات صوته ما زالت هي التي فارقتني
من سنني ومل تتغري".

وكتب سامل فيصل رجب عىل فيس
بوك أيضا" :الحمد لله حمدا كثريا ،اليوم
بفضل الله تعاىل وحده ،اتصل بنا الوالد
حفظه الله بعد سنني طويلة من األرس،
طأمنني عــن صحته بأنــه بخري هو
ورفاقه ،وأرســل يل رسالة أن أطمنئ
كل محبيه بأنه بخري وبصحة وعافية
وأال ينســوه من الدعاء ،نحمد الله عىل
سامع صوت الوالد ،شعور وكأن الله قد

�صحيفة بريطانية� :ضوء �أخ�ضر �أمريكي لل�سعودية لتحجيم احلوثيني
األمناء /العرب:

ربــط مراقبــون سياســيون
وعســكريون بني التصعيد العسكري
والسيايس يف امللف اليمني والتغريات
التي طرأت يف خطاب املجتمع الدويل،
الذي بــات أكرث قناعة بعــدم جدوى
التنازالت أمــام الجامعة الحوثية التي
رفضت كل مقرتحات السالم التي تقدم
بها املبعوثان األمرييك واألممي ،وكذلك
الوساطة العامنية والتي مل تسفر كلها
عن أي تنازالت حوثية.
وال يســتبعد املراقبــون أن تكون
العمليات العســكرية التي شــهدها
الســاحل الغريب لليمن ،واســتئناف
العمليات الجويــة للتحالف العريب ،قد
جاءت بضوء أخرض دويل ،وخاصة من
الواليات املتحدة ،نتيجة حالة اإلحباط
التي فاقمها التصلب الحويث واإلرصار
عىل اســتكامل املرشوع العســكري
للجامعــة بعيــدا عــن كل التأثريات
اإلقليمية والدولية.
ومع متكن الجيش الوطني اليمني
ورجــال القبائل بإســناد من التحالف
العريب مــن إيقاف تقــدم الحوثيني
باتجاه مركــز مدينة مــأرب ،متكنت
القوات املشــركة يف الساحل الغريب

م�صادر لـ(الأمناء) :تغيريات مرتقبة
�ست�شمل بع�ض مدراء مديريات عدن
األمناء /خاص:

أفادت مصادر خاصة لـ"األمناء" بأن محافظ العاصمة
عدن األستاذ أحمد حامد مللس يعتزم إجراء بعض التغيريات
يف املؤسسات واملرافق الحكومية يف العاصمة.
وقالت املصادر إن التغيريات القادمة ستشمل أيض ًا بعض
مدراء عموم املديريات باملحافظة.
وبحســب تلك املصادر ،فإن التغيريات تهدف إىل تحسني
مســتوى العمل يف العاصمة عدن وضخ دماء جديدة ،التي
ستكون من العنارص املشهود لها بالكفاءة.

م�س�ؤول ع�سكري مبحور عتق :قوة ع�سكرية
و�صلت من م�أرب وتعز لقتال �أبناء �شبوة
األمناء /خاص:

بعث الروح من جديد يف داخيل ،اللهم
لك الحمد والشكر".
وركــز الصبيحــي ورجــب أثناء
اتصاالتهام عىل تطمني أفراد أرستيهام
عن وضعهام الصحــي ،خصوصا وأن
الوزيــر الصبيحي يعــاين من مرض
ضغط الدم والســكر ،دون التطرق إىل
تفاصيل أخرى.

من تحقيق انتصــارات ميدانية الفتة،
بعد تحررها من قيود اتفاق الســويد
الخــاص مبدينــة الحديــدة وموانئ
الحديدة والصليف ورأس عيىس.
ومتكنت هذه القــوات من تحرير
مناطق واسعة جنوب الحديدة ،امتدت
إىل محافظــة تعــز ،يف الوقت الذي
أكــدت فيه مصادر عســكرية مطلعة
لـ”العرب” فشل الحوثيني يف احتواء
الهجوم املباغــت ،نتيجة تركيز معظم
قواتهم عىل خطوط التامس السابقة
التي رســمها اتفاق السويد أو جبهات
محافظة مأرب.
ويف ترصيــح لـ”العرب” أشــار
الباحــث العســكري اليمنــي وضاح
العوبــي إىل رضورة تزامــن التحرك
العسكري من أكرث من جبهة بالتزامن
مع التحرك األخري واملســتمر للقوات
املشرتكة يف الســاحل الغريب ،والتي
تعمقــت إىل مناطق عــدة غريب تعز
وعىل التخــوم الغربيــة ملحافظة إب
االسرتاتيجية.
وأضاف“ :من الــروري أن تفكر
قيادة التحالف يف دعم تنفيذ عمليات
عســكرية تتجاوز التحرك العسكري
‘التكتيــي’ وتطويــره إىل تحــرك
‘اسرتاتيجي’ يكون له األثر الفعيل يف

إعادة توزيع مناطق السيطرة ،وتغيري
املوازين العسكرية التي ظلت متذبذبة
طوال األعــوام املاضيــة وذهبت يف
أوقات عدة لصالح الحــويث ،وهو ما
يجب أن يتغــر اآلن ،وأعتقد أن هناك
فرصة كبرية إلحــداث هذا التحول يف
هذا التوقيت”.
ويجمــع مراقبون عــى أن امللف
اليمني ميــر مبنعطف حاســم عىل
الصعيدين الســيايس والعسكري يف
ظل تزايد الحراك الدويل الرامي ،إليجاد
حل لهــذا امللف وإيقــاف الحرب التي
دخلت عامها السابع وساهمت يف رفع
التوتر اإلقليمي.
ويرى العوبــي أن إنجاز تحوالت
حقيقية عىل األرض يتطلب االنتقال إىل
مرحلة عســكرية اسرتاتيجية من قبل
التحالــف والحكومة املعرتف بها دوليا
“تتناغم فيها القوات والجبهات لتنفيذ
عمليات عسكرية يف جبهات ومسارح
تتيــح تقطيع أوصــال امليليشــيات
الحوثيــة ،وتعزلها عــن بعضها يف
مربعات منفصلة ومحصورة ضمن ما
تبقى مــن الجغرافيا املحتلة من أدوات
إيــران ،وهو ما ســيفيض إىل تحرير
ناجز ورسيع يعيد جامعة الحويث إىل
حجمها الطبيعي”
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كشــف مســؤول عســكري رفيع ،يف محور عتق ،عن
اســتقدام تنظيم اإلخوان لتعزيزات عسكرية من محافظتي
مأرب وتعز ،إىل محافظة شبوة ،جنوب رشقي اليمن.
وقال العقيد الخرض محمد رئيس عمليات اللواء  30مشاة
التابع ملحور عتق ،يف تسجيل مريئ ،إن قوة عسكرية تضم
 25طقام قتاليا وصلت قبل أيام من مأرب لتعزيز مليشــيا
اإلخوان محافظة شبوة.
وبالتزامن اســتقدم تنظيم اإلخوان مجاميع مسلحة من
محافظة تعز إىل شــبوة ،رغم أن مليشــيا الحويث تفرض
حصارا خانقا عىل األوىل منذ  7سنوات.
ووفقا للعقيد الخرض ،وزعــت التعزيزات اإلخوانية عىل
ثالثة أماكن يف شبوة ،هي :مفرق الصعيد ومعسكر القوات
الخاصة ،ومبنى اإلذاعة.
واستغرب املسؤول العســكري يف محور عتق من قيام
اإلخوان بإرســال تعزيزات من تعز لقتــال أبناء محافظة
شــبوة ،يف وقت يحارص فيه الحوثيون مدينة تعز من كل
االتجاهات.
كام تحدث العقيد الخرض ،يف التسجيل املريئ ،عن فساد
الســلطة اإلخوانية يف شبوة بقيادة محمد صالح بن عديو،
مؤكدا أن فساد األخري أرض باملحافظة وبكل املواطنني فيها.

قوات للبحرية األمريكية "املارينز" يف خليج عدن وباب املندب

ما الر�سالة التي �أرادت و�شنطن توجيهها؟
األمناء /خاص:

يف رسالة ردع ملليشيا الحويث اإلرهابية ،كشفت القيادة
املركزية األمريكية ،عن إجراء تدريبات بالذخرية الحية لقوات
البحرية من عىل منت السفينة (يو إس إس بريل هاربور) يف
خليج عدن.
وبررت ،أمس األربعاء ،التدريبات بدعم العمليات البحرية
من أجل ضامن األمن واالستقرار البحري يف املنطقة.
وأشارت إىل انتشار الســفينة يو إس إس بريل هاربور،
باإلضافــة اىل الوحدة االستكشــافية الـــ  11يف منطقة
عمليات األسطول الخامس.
صــورا للمروحية (طــراز )53E u-CH
كام عرضــت
ً
تابعة ملشــاة البحرية األمريكية( ،املارنيــز) ،أثناء هبوطها
عىل سطح ســفينة النقل الربمائية (يو إس إس بورتالند)،
موضحة أن السفينة الحربية تبحر يف باب املندب.
وتتزامن التحركات األمريكية مع تصعيد مليشيا الحويث
املدعومة من إيران ،لتهديداتهــا حرية املالحة بزرع األلغام
البحرية.

