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األمناء/ خاص:
كشــفت مصادر وثيقة لصحيفة 
"األمناء" أن نائب الرئيس املقال "عيل 
محســن األحمر" كان ميتلك ترسانة 
عسكرية من األســلحة يف مأرب، مل 
تدخل الحرب وظلت مخفية طيلة فرتة 

الحرب.
وقالــت املصــادر لـ"األمناء" إن 

القوة  تســمى  كانت  كتائــب  هناك 
الضاربة يف مــأرب متتلك ما يقارب 
مثانــن طقــم مدفع نــوع "ثالثة 
من  لعــدد  باإلضافــة  وعرشيــن" 
املدرعات، والتي يقارب عددها خمسة 
وعرشون مدرعة، وأسلحه متوسطة، 

وكميات كبرية من الذخائر.
وأفادت املصادر أن هناك أســلحة 
نقلت إىل مأرب يف منطقة عبيدة، كام 

نقلت أســلحة من مأرب إىل املنطقة 
العسكرية األوىل وأيضا إىل العرب.

لـ"األمناء"  عسكري  مصدر  وقال 
إن تسليم عيل محسن األحمر لبضعة 
أطقم أوجد سخرية حتى من أنصاره، 
الذين  القادة العســكرين  ناهيك عن 
يعلمون بكمية األسلحة الضخمة التي 
يف  من  ومعظم  "األحمــر"،  ميلكها 

مأرب يعلمون بهذه الحقيقة.

األمناء/ خاص:
بأن  علمــت صحيفة "األمنــاء" 
املجلس الرئايس برئاســة د. رشــاد 
العليمي ســيصدر خالل األيام القليلة 

القادمة حزمة من القرارات الرئاسية.

القرارات  أن  املصــادر  وأوضحت 
األعىل،  القضاء  مجلس  تشمل  سوف 
القضاء  ملجلس  جديــد  تعين  أبرزها 
األعــىل، وكذا النائب العــام، ورئيس 
املحكمة العليا، باإلضافة إىل تغيريات 

أخرى.
قد  "األمنــاء"  صحيفة  وكانــت 
القايض  بأن  ســابق  عدد  يف  نرشت 
سهل حمزة هو أبرز املرشحن لرئاسة 

مجلس القضاء األعىل.

األمناء/ خاص:
كشــفت مصادر عن موقف حزب 
اإلصالح بعــد مقتل قيادي يف تنظيم 
القاعدة وأحد طــالب جامعة اإلميان 
التي أسسها عبداملجيد الزنداين، رئيس 
شــورى اإلصالح، وتم نقــل طالبها 
للقتال يف صفــوف فصائل اإلصالح 

جنوب ورشق اليمن.
جناح  اإلصــالح،  حــزب  وأصدر 

اليمن، األحد،  اإلخوان املســلمن يف 
بياًنا يحــاول فيه درء فضيحة هجوم 
للمجلس  معســكر  عىل  مســلحيه 
يأيت  الضالع،  محافظة  يف  االنتقايل 
ذلك يف أعقاب تبادل قيادات بارزة فيه 

التعازي بشأن مقتل قائد الهجوم.
وحــاول الحزب يف بيانــه النأي 
بنفســه عن الهجوم الذي وقع مساء 
الجمعــة وخلّف قتــىل وجرحى يف 

التابعة  صفوف فصائل الحزام األمني 
لالنتقايل عرب إدانة مبطنة للهجوم.

بيان الحزب، الــذي يعد األول من 
أعقاب  يف  جاء  ســنوات،  منذ  نوعه 
تبادل قيادات يف الحزب عرب صفحاتها 
التعازي  االجتامعي  التواصل  مبواقع 
ســليم  “األمري  الهجوم   قائد  مبقتل 
املسن” وهو أحد طالب جامعة اإلميان 

التي أسسها  عبداملجيد الزنداين.

األمناء/ خاص:
يبدو أن األمم املتحدة فطنت أخرًيا 
إىل الخروقات التي ارتكبتها املليشيات 
الحوثية ملســار الهدنة األممية املعلنة 
منذ بداية أبريــل املايض، وهو ما قاد 
جروندبرج  هانــز  األممي  املبعــوث 

لزيارة العاصمة عدن.
الزيارة - وفق مراقبن - يستهدف 
محاولة  األممــي  املبعــوث  منهــا 
وذلك  الهدنة  صمــود  عىل  املحافظة 
يف ظل حالة الغضب املتصاعدة بشدة 
التي  الخروقات  زيادة حجم  من جرّاء 
للهدنة  الحوثية  املليشــيات  ارتكبتها 
بهدف إفشــالها، وتداعيــات ذلك من 
إجــراءات ميكــن أن يتخذها مجلس 

القيادة الرئايس.
وعــىل األرجــح، فــإّن املبعوث 
األممي يحاول الحصول عىل تأكيد من 
املجلس الرئايس بأنه ســيظل ملتزًما 
مبسار الهدنة األممية وذلك تخوًفا من 
سيناريو الصدام العسكري الذي يبعرث 
التطلعات األممية الســاعية للتوصل 

إىل حل سيايس.
إّن  وقالــت العديد مــن التقارير 
املبعوث األممي أجرى عدة لقاءات يف 
العاصمة عــدن وقبلها يف العاصمة 
إطار  يف  وذلك  الرياض،  الســعودية 
الهدنة  الرامية إىل تثبيــت  الجهــود 

ووقف شامل إلطالق النار.

قــال مجلس  الصدد،  ويف هــذا 
التعــاون الخليجــي إّن األمن العام 
التقى هانس  الحجرف  نايف  للمجلس 
جروندبــرج يف الريــاض، للتباحث 
الــراع، حيث  إنهاء  بشــأن جهود 
أّكــد الحجرف دعم مجلــس التعاون 
لكافة الجهــود الهادفة لتعزيز األمن 
واالستقرار يف اليمن وتحقيق التنمية 

والسلم.
التقــى  نفســه،  اإلطــار  يف 
جروندبرج الســفري الســعودي لدى 
اليمن محمد آل جابر؛ ملناقشة الجهود 

املشــرتكة إلنجاح الهدنة التي ترعاها 
األمم املتحدة، بهدف التوصل إىل وقف 

إطالق نار دائم وشامل.
الــذي ُيقوده  الحراك الســيايس 
املبعوث األممي يف هــذا الصدد إمنا 
مُيّثــل محاولة لرتميم جــدار الهدنة 
الهشة وذلك يف ظل متادي املليشيات 
فيام  الخروقات،  ارتكاب  يف  الحوثية 
تســعى األمم املتحــدة أن تكون هذه 
باكــورة مرحلــة جديدة من  الهدنة 
العملية السياســية التي توقف إطالق 

النار وتخمد لهيب الحرب.

األمناء/ خاص:
هاجم القيادي يف الحزب النــارصي ووزير الخارجية اليمني 
الســابق عبدامللك املخاليف الجامعات املســيطرة عىل محافظة 
تعز، واصًفا تلك الجامعات باللصوصية والقتلة، يف إشــارة إىل 

الجامعات اإلخوانية املسيطرة عىل املحافظة أمنيا وعسكريا.
وقال املخاليف يف تغريدة عىل "تويرت": "فشلت خالل الفرتة 
املاضية كل الدعــوات واملحاوالت والجهــود لتصحيح األوضاع 

واالنفالت يف تعز".
وأضاف: "الحامية السياسية التي توفرت للقيادات التي أوصلت 
تعز إىل أن يسيطر عليها اللصوص والقتلة وزارعو الفوىض يجب 
أن تنتهي اآلن بعد نقل الســلطة ملجلس القيــادة، والبداية تغيري 

شامل للقيادات العسكرية واألمنية".
القيادي عبدامللك املخاليف كان من أبرز قيادات الحزب النارصي 
املدافعة عن القوات اإلخوانية يف محافظة تعز، حيث كان يصف 
تلك املليشيا التي تعبث باألمن وتنتهك حقوق املواطنن بأنها نواة 

الجيش الوطني وأن هذه القوات هي صامم أمان للجمهورية.

األمناء/ وكاالت:
أصدر الرئيس األمرييك جو بايدن، قرارا جديدا بشأن اليمن.

وأعلن بايدن متديد حالة الطوارئ يف اليمن ملدة عام إضايف.
وأكد أن ترفات مسؤولن سابقن يف الحكومة اليمنية ال تزال تهدد 

سالم اليمن وأمنه واستقراره وتعرقل االنتقال السيايس فيه.
كام أشــار إىل أنها تشكل تهديًدا غري عادي لألمن القومي والسياسة 

الخارجية للواليات املتحدة.
وكان الرئيس األمرييك قد مدد العقوبات ضد سوريا ملدة عام آخر.

األمناء/ خاص:
وجه الكاتب واملحلل السيايس البارز صالح البيضاين رسالة إىل قيادة 

املجلس الرئايس والحكومة الرشعية بعدم استفزاز الشارع الجنويب.
وأشــار الكاتب إىل أن هناك أولويات لنجاح املرحلة القادمة من عمل 
الرشعية من الداخل، وتعتمد هذه األولويات عىل تعزيز األمن يف املناطق 

املحررة.
وأضاف البيضاين: "أولويات نجاح املرحلة القادمة من عمل الرشعية 
تعتمد باعتقادي عىل عاملن رئيســن: تثبيت األمن يف املناطق املحررة، 

والحرص عىل عدم استفزاز الشارع الجنويب".

األمناء/ خاص:
نفت مؤسســة النقل الربي أن تكون قد استثنت طالب محافظة أبن 
من عملية النقل الخاصة بطالب جامعة عدن مجاًنا، والتي دشــنتها يوم 

أمس األول الثالثاء يف عدن ولحج.
وقال عبدالباري الحريب - املدير التنفيذي ملؤسسة النقل الربي - يف 
تريح صحفي أن املؤسســة نسقت مع الســلطة املحلية ألجل إرسال 

حافالت من عدن إىل زنجبار وجعار لنقل الطالب.
وأرجع الحريب أن مزاعم اســتثناء أبن هدفه ســيايس، موضحا أن 

املؤسسة مؤسسة تجارية خدمية قدمت هذه الخدمة خدمة للمجتمع.
مــن جانبه أكد مهدي الحامد - األمن العــام للمجلس املحيل أبن - 

استكامل كافة اإلجراءات.

أخبار

)الأمناء( تك�سف عن تر�سانة اأ�سلحة مل ي�سلمها علي حم�سن الأحمر

م�سادر لـ)الأمناء(: قرارات رئا�سية مرتقبة

الإ�سالح ينعي قائد الهجوم على مقر احلزام الأمني بال�سالع

حراك �سيا�سي مكثف للمبعوث الأممي لرتميم جدار الهدنة اله�سة

املخاليف ي�سف اجلماعات امل�سيطرة 
على تعز بالقتلة والل�سو�ص

الرئي�ص الأمريكي ي�سدر قراًرا 
جديًدا ب�ساأن اليمن

�سيا�سي بارز يحذر من ا�ستفزاز 
ال�سارع اجلنوبي

احلربي: النقل الربي �سينقل 
طالب اأبني جماًنا


