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األمناء/ غازي العلوي:
سياســية  مصــادر  كشــفت 
حثيثة  جهــود  عــن  لـ"األمنــاء" 
قيــادات  تقودهــا  ومتواصلــة 
األوضاع  لرتتيب  وشخصيات جنوبية 
يف محافظــة حرضموت اســتعداًدا 
لعمليــة مترد يعتزم حــزب اإلصالح 
)جناح اإلخوان املســلمني يف اليمن( 
القيام بها عىل ِغــرار مترد محافظة 

شبوة .
وأوضحــت املصــادر بــأن هذه 

التحــركات الحثيثــة تأيت بعد 
قيــام قيادات عســكرية بارزة 
يف املنطقة العســكرية األوىل 
اإلخــوان  لجامعــة  مواليــة 
ومعدات  أسلحة  بنقل  املسلمني 
املهرة  محافظة  من  عســكرية 
يف  وذلك  حرضموت،  وادي  إىل 
إطار تحركات تقوم بها جامعة 
اإلخوان املســلمني إلعالن مترد 
القيادة  عســكري عىل مجلس 
الرئــايس وســلطات محافظ 

حرضموت الجديد بن ميني.
"األمناء"  مصادر  وبحسب 
تشــارك  التي  الجهــود  فــإن 
فيهــا جهات رســمية تنصب 
ومنــذ يومني لســحب القوات 
العســكرية التابعــة للمنطقة 
العســكرية األوىل إىل جبهات 
مــأرب والجوف تنفيــذًا لبنود 
اتفاق  من  العســكري  الشــق 
الريــاض والحيلولة دون تنفيذ 

مخطط التمرد.
وعلمت "األمناء" من مصدر 
عســكري رفيــع - طلب عدم 

غري  لكونه  هويته  عن  الكشــف 
مخول بــاإلدالء بأي ترصيحات - بأن 
الدفاع  العسكرية بقيادة وزير  اللجنة 
اللواء ركن محسن الداعري وصلت إىل 
ســيئون للجلوس مع قيادة املنطقة 
األوىل متهيــًدا لصدور  العســكرية 
قرارات رئاسية مرتقبة تعزز إجراءات 

أي  األمن واالستقرار وتحد من  فرض 
عملية مترد جديدة لقيادة املنطقة.

مل يكد تنظيــم اإلخوان اإلرهايب 
يستفيق من دحر إرهابه يف محافظة 
شــبوة، حتى تعرض التنظيم لرضبة 
أخــرى متثلت يف تعيــني قائد جديد 

للمنطقة العسكرية الثانية.
قرر  الرئــايس  القيــادة  مجلس 
الركن فائــز منصور  العميــد  تعيني 
سعيد قحطان التميمي قائًدا للمنطقة 
العســكرية الثانية، وترقيته إىل رتبة 

لواء.
التميمــي كان قد توىل قوات لواء 
التابــع للمنطقة  الدفاع الســاحيل، 
العســكرية الثانيــة، يف عام 2016، 
ولعــب دوًرا مهاًم جــًدا يف مكافحة 
التنظيــامت اإلرهابيــة، منها تنظيم 
القاعــدة، الذي اســتوىل عىل مدينة 

املــكال، مركز حرضمــوت، يف العام 
قواته  يوّســع نشاط  أن  قبل   ،2015
إىل مكافحة خاليا تهريب األســلحة 

لصالح املليشيات الحوثية.
كام أن اللــواء التميمي، أحد أبرز 
"النخبة  لقــوات  التأســيس  أعمدة 
الحرضمية" التي تلقت تدريًبا وإرشاًفا 
العريب، عقب  التحالف  من قبل قوات 
تحريــر املكال من عنــارص القاعدة، 
لتأمني املدينة وفرض ســلطة النظام 
ســاحل  مديريــات  يف  والقانــون 

محافظة حرضموت.
الخطــوة متثل  هــذه 
رضبة قويــة جدا موجهة 
اإلرهايب،  اإلخوان  لتنظيم 
الفرتات  الذي عمد طــوال 
املاضيــة، عىل اســتفزاز 
عىل  العمل  عرب  الجنوبيني 
األمنية  الفوىض  مضاعفة 
حرضمــوت،  وادي  يف 
وتكثيــف نشــاط تنظيم 
القاعــدة اإلرهايب يف تلك 

البؤرة شديدة الحيوية.
منــوذج  وينعــش 
االستقرار األمني يف ساحل 
حرضموت، آماال كبرية بني 
الجنوبيني ألن تشهد الفرتة 
املقبلة منوذًجا مشابًها يف 
وهي  حرضمــوت،  وادي 
سيكون  تحققت  إن  مهمة 
االنعكاسات  الكثري من  لها 

يف املنطقة.
ومن شأن تلك الخطوة، 
إن تحققت، إن توجه رضبة 
اإلخوان  لتنظيــم  قاصمة 
عىل  يعتمد  الذي  اإلرهايب، 
حرضموت  وادي  يف  اإلرهايب  نفوذه 
لتحريك العنارص اإلرهابية وتوجيهها 
مبا  الجنوب،  محافظــات  كل  صوب 
يعني أن اســتعادة مناطق الوادي قد 
متثل الهــدف األكرث أهمية يف الفرتة 

املقبلة.

األمناء/ خاص:
القيادة  مجلــس  رئيــس  حــذر 
العليمي،  رشــاد  الدكتور  الرئــايس 
قيادات اإلخــوان يف مجلس النواب، 
والتحالف  الرشعيــة  عىل  التمرد  من 

العريب.
وقالــت مصــادر لـ"األمناء" إن 

بأعضاء  مغلًقا  اجتامًعا  عقد  العليمي 
النواب  حزب اإلصــالح يف مجلــس 
بقرص معاشــيق، عىل خلفية أحداث 
املجلس  اإلخوان عىل  شــبوة، ومترد 

الرئايس ومهاجمة التحالف العريب.
حزب  ألعضــاء  العليمي  وقــال 
اإلصــالح، يف اللقاء غــري املعلن، إن 

رشعية السعودية واإلمارات يف اليمن 
أقوى من رشعيته.

لصحيفــة  املصــادر  وبحســب 
"األمناء" فقد أخــرب العليمي قيادات 
اإلصالح أن الســعودية واإلمارات لن 
تسمح بأي مترد عىل رشعية املجلس 

الرئايس يف املناطق املحررة.

األمناء/ خاص:
اطلع الرئيــس عيدروس الُزبيدي، 
رئيــس املجلس االنتقــايل الجنويب، 
نائب مجلــس القيادة الرئايس، خالل 
االتصاالت  اســتقباله مدير مؤسسة 
املهندس وائل  السلكية والالســلكية، 

طرموم، عىل سري أعامل املؤسسة.
املهندس  الُزبيــدي  الرئيس  وهنأ 
طرمــوم عــىل تعيينه مديــًرا عاًما 
الســلكية  االتصــاالت  ملؤسســة 

طفرة  تحقيق  عىل  حاثا  والالسلكية، 
بأداء املؤسسة خالل الفرتة املقبلة.

وتطــرق الطرفان إىل خطط إدارة 
املؤسسة للمرحلة املقبلة، واحتياجاتها 
الفنيــة، والبرشيــة، والتكنولوجية، 
مطالبا باســتغالل جميع اإلمكانيات 
املتاحة، وذوي الخــربة والكفاءة من 
أجل تطوير عمل املؤسسة وخدماتها.

وشــدد الُزبيدي عىل أهمية قطاع 
االتصاالت لدى مجلس القيادة كركيزة 

الروافد  أبرز  وأحد  أساسية  اقتصادية 
للخزينــة العامــة للدولــة، مطالبا 
مبضاعفــة رسعــة نقــل منظومة 
االتصاالت من صنعــاء إىل العاصمة 
مليشــيات  من  وتحريرهــا  عــدن، 
الحوثيــة املدعومة مــن إيران، حيث 
تستغلها يف متويل أنشطتها املعادية، 
واســتخباراتية  تجسســية  وذراع 
لتعّقب القيادات والنشــطاء وتصفية 

الصحفيني.

األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "األمناء" من مصادرها الخاصة بأن اللقاء الذي 
جمع وزيري الدفاع والداخلية يف اليومني املاضيني مع املتمردَين 
عبدربه لعكب وجحدل حنش وقيادات أخرى مبدينة سيئون كان 

ساخًنا ورصيًحا.
وبحسب مصادر لـ"األمناء" فإن اإلخواين لعكب خالل اللقاء 
مع وزير الداخلية والدفاع، كان منفعاًل وقال: "نحن ســنعود إىل 
شــبوة بالقوة" وطالب بإقالة محافظ شــبوة عوض بن الوزير 

العولقي.
وقالــت املصادر، إن وزير الدفاع محســن الداعري تحدث مع 
لعكب بكل حــدة وقال: "متردتم عىل قــرارات املجلس الرئايس، 
وعليكــم تنفيذ مرشوع القرارات، وليس وضــع الرشوط، فأنتم 

عسكريون، وأنا إذا صدر قرار بإقالتي سأنفذ األمر اآلن".
وأكدت املصادر لصحيفة "األمنــاء" أن لعكب طالب بخروج 
العاملقة ودفاع شــبوة من محافظة شبوة بشــكل كامل، غري 
أن وزير الدفــاع قاطعه ورد عليه قائاًل: "ليــس من حقك طرح 

الرشوط". 
ومل يتوصــل وزيرا الدفاع والداخليــة اىل حلول مع القيادات 
املتمــردة خالل اللقاء، مــا دفع لعكب إلصدار بيــان يهاجم فيه 

محافظ شبوة.

األمناء/ خاص:
قدم قيادي حويث بارز ما أطلق عليه "عرض الفرصة األخرية" 
لحزب اإلصالح اليمني، وذلك عقب أحداث شبوة التي يتهم الحزب 

بأنه كان يسيطر عليها.
وقال القيــادي الحويث محمد البخيتي إنه ال مربر لبقاء حزب 

اإلصالح يف تحالف مع ما وصفه بـ "العدوان" بعد اليوم.
وأضــاف يف تغريدة له عىل "تويرت": "صحيح أنه ســيكون 
هدًفا سهاًل لطريان العدوان ولكن بانضاممه لصف الوطن سيدخل 
يف نطاق حامية قواتنا الصاروخية والجوية وسنتمكن من حسم 

املعركة رسيًعا".
واختتم بالقــول: "وإذا ما تأخر يف اتخاذ هــذا القرار وفقد 

مناطق سيطرته املحاذية لنا فهذا يعني خسارته آلخر فرصة".

األمناء/ خاص:
نفى مصدر يف قيــادة املجلس الرئايس صحــة األنباء التي 
تتحدث عن تقديم عضو مجلس القيادة الرئايس عبدالله العليمي 

استقالته من املجلس.
وأوضح املصدر يف ترصيح خاص لـ"األمناء" بأن تلك األنباء 
غري صحيحة، مؤكدا بأن عضو قيــادة املجلس الرئايس عبدالله 

العليمي مل يتقدم باالستقالة بل وميارس عمله بصورة طبيعية.
وكانت العديد من املواقع اإللكرتونية قد نرشت خالل اليومني 
املاضيني أنباًء تتحدث عن تقديــم عضو مجلس القيادة الرئايس 
عبدالله العليمي استقالته من املجلس، وذلك عىل خلفية القرارات 
التي اتخذها مجلس القيادة  ملعالجة أحداث التمرد التي شــهدتها 

محافظة شبوة.

أخبار

تعيني العميد التميمي قائًدا للمنطقة الع�ضكرية الثانية.. �ضربة جديدة لتنظيم الإخوان

العليمي خماطًبا اأع�ضاء الإخوان يف الربملان: �ضرعية التحالف اأقوى من �ضرعيتنا

الرئي�س الُزبيدي يكلف موؤ�ض�ضة الت�ضالت باإنهاء ال�ضيطرة احلوثية على القطاع

وزير الدفاع يرف�س �ضروط لعكب ويحذر

ا حلزب   قيادي حوثي يقدم عر�ضً
)الإ�ضالح( حل�ضم املعركة يف اجلنوب

م�ضدر يف املجل�س الرئا�ضي يك�ضف لـ)الأمناء( 
حقيقة تقدمي العليمي ا�ضتقالته

مصادر لـ"األمناء": قرارات رئاسية مرتقبة وتحركات إلخماد مخطط تمرد جديد "هذه تفاصيله"


