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ترتيبات لنقل وزارة الدفاع من م�أرب �إىل العا�صمة عدن
عدن /األمناء /خاص:

كشفت مصادر خاصة لصحيفة
"األمناء" عــن ترتيبات تجري عىل
قدم وســاق لنقل مقر وزارة الدفاع
اليمنيــة من محافظــة مأرب إىل
العاصمة عدن.

وأوضحت املصادر بأن الرتتيبات
باتت يف مراحلهــا األخرية بعد أن
متت عمليــة تحديد املقــر الجديد
لوزارة الدفاع والذي ســيكون يف
مدينة التواهــي وتحديدًا يف مقر
قيادة الرشطة العسكرية.
وأكــدت املصــادر يف ســياق

إفادتها الخاصــة لـ"األمناء" بأن
وزير الدفاع الجديــد الفريق الركن
محسن الداعري يبذل جهودًا كبري ًة
لنقل مقــر وزارة الدفاع من مأرب
إىل العاصمة عدن ،وأنه من املقرر
أن يبدأ باإلجــراءات العملية لعملية
النقل خالل األيام القادمة.

رحب عيل عبدالله الكثريي ،املتحدث
باسم املجلس االنتقايل الجنوب ،مبقتل
أمين الظواهري زعيــم تنظيم القاعدة
اإلرهــايب يف رضبة جويــة أمريكية
بطائرة مســرة يف العاصمة األفغانية
كابول.
وقــال يف بيان ،الثالثــاء" :إن من
منطلــق رفضنا لإلرهــاب وتنظيامته

املتطرفــة وما عاناه شــعبنا الجنويب
جــراء إجرام تلــك التنظيــات خالل
العقود املاضيــة ،نرى بأن عملية مقتل
أمين الظواهــري ،زعيم تنظيم القاعدة
اإلرهايب ،محل ترحيب لكل الشــعوب
الرافضــة لهوس اإلرهــاب وجامعاته
عىل امتــداد العامل كله ومنها شــعبنا
الجنويب".
ونوه مبعاناة الجنوبيني من اإلرهاب
واســتمرار حربه ضد الهوس الدموي

وتلــك الجامعــات املتطرفــة ،مجددا
"التزام املجلس بالعمل مع كل رشكائنا
يف املنطقــة والعــامل ملكافحــة هذه
اآلفة املتمثلــة يف اإلرهاب وتنظيامته
ورعاته".
وأكد حــرص املجلــس االنتقايل
الجنــويب عــى تأمني الجنــوب من
العصابــات اإلرهابيــة الدخيلــة عىل
مجتمعنــا وثقافتنا ووســطية ديننا
اإلسالمي الحنيف.

االنتقايل :مقتل الظواهري حمل ترحيب لل�شعوب الراف�ضة للإرهاب
األمناء/خاص:

َّ
ذكروها بالهزائم الساحقة ىلع يد العمالقة..

جنوبيون ي�سخرون من عر�ض حوثي م�سلح

األمناء  /خاص :

سخر عسكريون وإعالميون جنوبيون
من العرض العسكري الذي أقامته ميليشيا
الحويث اإلرهابيــة ،ذراع إيران يف اليمن،
أمــس ،يف مدينة ذمار مبناســبة تخرج
دفعة جديدة من قواتهــا التي زعمت أنها
تتبع املنطقة العسكرية الرابعة.
وشــملت القــوة التي تــم عرضها
العرشات من العنــارص ترافقهم مركبات
ومدرعــات وصواريخ وطائرات مســرة
ومدفعية وأسلحة أخرى.
وعقب العرض شــنت وســائل إعالم
الحويث ،بدعم من بعض نشطاء اإلخوان،
حملة ترويج لهذه القوة وأهميتها وقدرتها
عــى تحقيــق االنتصارات عــى األرض
وجاهزيتها للدخول يف الخدمة يف حال عدم متديد الهدنة.
وتســاءل املحلل العســكري الجنويب ،العميد خالد النيس:
"كيف حصل الحويث عىل أســلحة وعربــات حديثة وهو تحت
الحصار منذ مارس 2015؟" .وأضاف" :إذا عرفنا اإلجابة سنعرف
ملاذا استمرت الحرب مثاين سنوات".
ويرى النيس ،أن هناك إعدادًا لرصاع قادم لن يكون شــاليا
شامليا بل شــال ًيا جنوب ًيا ،وقال "ونحن لدينا قوات عسكرية
مســلحة قادرة عىل مواجهته ،ومع هذا يجب إعدادها وتنظيم
عملها".
اإلعالمي عادل اليافعي يف تعليقه عىل الحشد ،قال" :احشد
كام تشــاء ،وتباهى كام تشــاء ،والله لن تقف أمام العاملقة
الجنوبية أســبوعا ،وأنت تعلم ونحن أنه لــوال الخيانة الحزبية
والبيع والرشاء من الداخل ملا أرشقت عليكم شمس الغد".
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من جانبه قال اإلعالمي الجنويب حسني املحرمي" :انتشار
صور لعرض عسكري للحوثيني هي يف الحقيقة كذرة ملح يف
بحر القوات الجنوبية ،وعالجها لواء من ألوية احتياط العاملقة
الجنوبيــة ،وقد عرفناها يف كل الجبهات من الســاحل الغريب
حتى الصحراء الرشقية وآخرها معــارك تحرير حريب وبيحان
وعســيالن مبحافظة شــبوة التي مل تأخذ أكرث مــن  20يوما
لتحريرها".
وأضاف" :بعد أكرث من خمس ســنوات من سيطرة الحويث
والتــي اعتمد فيها عىل عــرات األلويــة إىل جانب فصائله
املختلفة يف املســميات قىض عليها إعصــار العاملقة يف مدة
وجيزة ودفنهــا يف رمال عســيالن وبيحــان وحريب ،ولوال
التدخالت الغربية وســفراء األمم املتحدة والهدن املتتالية لكانت
صنعاء محررة".

الرئا�سي ي�صرف خم�سة مليار منذ عودته �إىل عدن
األمناء  /خاص :

قالت مصادر مطلعة يف البنك املركزي لصحيفة "األمناء"
بأن املجلس الرئــايس ومنذ عودته إىل العاصمة عدن قد قام
برصف خمسة مليار ريال.
وأوضحــت املصادر بأن قيادة البنك املركزي ناقشــت يف
اجتــاع عقدته قبل أيام صالحيات الــرف التي تم منحها
لكل عضو من أعضاء املجلس الرئايس ،وهي صالحيات قالت
املصادر بأنها حددت حجم املبالغ التي يحق لكل عضو رصفها
من البنك املركزي.
جدير بالذكر أن املوازنة الرئاسية ظلت يف قبضة اإلخوان
التي أدارت الرئاســة والحكومــة منذ ما بعــد العام ٢٠١١
حتى وقــت قريب وحرمان املئات من موظفي الرئاســة من
مستحقاتهم.
وعىل صعيد متصل كشــفت مصادر متطابقة بأنه جرى
خــال الفرتة األخــرة إضافة العرشات من أبنــاء محافظة
تعز وإب إىل طاقم مراســم وترشيفات وسكرتارية املجلس
الرئايس ،وذلك تكريس ملنهج اإلقصاء املتعمد للكادر الجنويب
من مؤسســة رئاســة الجمهورية الذي مارسته حكومات
االحتالل اليمني طيلة سنوات بقائها يف الجنوب.

�شروط تعجيزية حوثية تطلق
الر�صا�صة الأخرية على الهدنة الأممية
األمناء  /خاص :

ترص املليشــيات الحوثيــة عىل التعامل مــع الهدنة األممية
القامئة مبفهوم الغنيمة ،إذ تحاول استغالل هذا الوضع لتحقيق
أكرب قدر من املكاسب.
ودون أن تلزم نفسها بأي يشء ،تعمل املليشيات الحوثية عىل
فرض رشوطها وإمالءاتها مقابل إعالن موافقة عىل متديد الهدنة
التي مل تلتزم بها من األساس منذ تطبيقها يف أبريل املايض.
واشــرطت املليشــيات الحوثية الفتح الكيل والفوري ملطار
صنعــاء وميناء الحديــدة ،ورصف مرتبات كافــة املوظفني من
إيرادات النفط والغاز.
عبت املليشيات عن ذلك ،خالل لقاء رئيس ما يعرف باملجلس
ّ
الســيايس التابع للمليشيات مهدي املشــاط ،مع وفد الوساطة
العامين يف صنعاء.
وزيــارة الوفد العــاين إىل صنعاء كان الهــدف منها إقناع
املليشــيات الحوثية بتمديــد الهدنة األممية لفــرة أطول ،إال أن
املليشيات تعاملت بعجرفة ومتادت يف العمل عىل فرض إمالءات،
دون أن تبدي أي التزام.
ً
رشوطا تعجيزية ،مثل
ومن شأن وضع املليشــيات الحوثية
االســتحواذ عىل إيــرادات كل املحافظات بذريعــة دفع رواتب
املوظفني يف املناطق التي تخضع لســيطرتها ،من شأنه أن ُيطلق
الرصاصة األخرية عىل مسار الهدنة األممية.
وهذه التطورات املتالحقة من شأنها أن تدفع ببوصلة التوقعات
نحو إعادة لهيب الحرب واملواجهات العسكرية مجددًا ،ال س ّيام يف
ظل إرصار املليشيات الحوثية اإلرهابية عىل إطالة أمد الحرب ،وقد
واضحا جدًا يف حمــات التجنيد القرسي التي أطلقتها
كان ذلك
ً
املليشيات الحوثية يف مناطق عديدة خالل الفرتات املاضية.
وأعطت هــذه الحمالت ،بوتريتهــا املكثفة ،داللــة عىل أن
املليشيات الحوثية تخطط لتصعيد عسكري مفتوح ،يقيض عىل
اآلمال التي أثريت يف األيام املاضية للتوصل إىل حل سيايس ،وهي
آمال مل تكن كبرية من األساس.

غزوان املخاليف يعتدي على حمالت تاجر وينهب مبالغ مالية و�سيارة
األمناء  /خاص :

أفادت مصادر محلية عن تعرض أحد
التجار يف مدينة تعــز لالعتداء والنهب
من قبل قائد العصابة املســلحة الشهري
"غزوان املخاليف" مساء االثنني ،يف ظل

تقاعــس الجهات األمنيــة وتنصلها عن
حامية التاجر.
وقالت املصادر ،إن مجاميع مسلحة
يقودها غــزوان املخــايف اعتدت عىل
محالت التاجر محمد طه الصوميل وسط
املدينة ،وقامت بنهب سيارة نوع هيلوكس

"غامرتني" ميلكهــا أحد زبائن الصوميل
وعىل متنها كمية كبرية من الســيجارة
نــوع رومثــان ،باإلضافــة إىل إغالقها
للمحالت.
وأشارت إىل أن ســبب االعتداء عىل
محالت التاجر الصوميل يأيت بعد رفضه

الرضــوخ لالبتــزازات املتواصلة لعصابة
غزوان املخاليف التي تجربه ومعه العديد
من تجار املدينة بدفع إتاوات مالية طائلة
وبشكل غري قانوين.
وأشارت إىل أن الجهات األمنية مل تقم
بدورها يف ضبط غزوان املخاليف صاحب

السوابق العديدة وأحد أبرز املطلوبني أمنيا
للرشطة ،حتى وقت كتابة الخرب.
وتعيــش تعــز حالة مــن الفوىض
واالنفالت األمني وسط انتشار املجاميع
املســلحة التي متارس االنتهاكات بحق
التجار واملواطنني.

