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األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "األمناء" بأن الرئيس 
املجلس  الزبيدي، رئيس  عيدروس قاسم 
مجلس  رئيس  نائب  الجنويب،  االنتقايل 

القيادة الرئايس، ســيعود إىل العاصمة 
عدن خــال األيام القليلــة القادمة بعد 
العربية  اإلمارات  دولة  إىل  خاصة  زيارة 

املتحدة. 
املصــادر أفادت بأن عــودة الرئيس 

ستشمل  تغيريات  مع  ستتزامن  الزبيدي 
والوزراء  املحافظــات  محافظي  بعض 
الجانب  تشــمل  تغيريات  إىل  باإلضافة 
العســكري واألمني والتي تــم التوافق 

عليها.

مأرب/ األمناء/ خاص:
قتل سبعة أشــخاص وأصيب قرابة 
اشتباكات بني مسلحني  آخرين، يف   20
قبليــني من جهــة، وقوات عســكرية 
يف  اليمنية،  الحكومة  عىل  محســوبة 

محافظة مأرب شامل رشقي اليمن.
وقال مصــدر قبــي لـ)نيوزمين( 
حتى  اســتمرت  التي  االشــتباكات  إن 
الجمعة، نتج عنها مقتل ســبعة  عرص 
أشخاص، من الطرفني، إضافة إىل عضو 
لجنة الوساطة الشيخ محمد محسن بن 

جال، أحد مشايخ قبيلة عبيدة.
مساء  اندلعت  االشــتباكات  وكانت 
الخميس، عىل خلفيــة مصادرة لواء ما 
ميــى "الحامية الرئاســية"، ألراٍض 
واســتحداث  الدماشــقة  لقبائل  تابعة 

معسكر يف املنطقة.
ومســاء الجمعة قــال مصدر قبي 
لـ"نيوزمين"، إن لجنة الوساطة القبلية 

بقيادة الشــيخ خالد بــن غالب االجدع 
املــرادي وممثلون من مشــايخ عبيدة 
متكنت من إيقــاف املواجهات والتوصل 
للتهدئة بني الطرفني والنظر يف الخاف 

الدائر.
ووفًقــا للمصــادر متكنــت لجنة 
الوســاطة أيضا من فتح الخط الدويل 
املتجه إىل مدينة مــأرب بعد توقفه منذ 

مساء الخميس.
لـ)نيوزمين(  محــي  مصدر  وقال 
إن مدينة مــأرب تعيش يف ظام دامس 
نتيجة ترضر الدائرتــني األوىل والثانية 
من  الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  يف 
املحطة الغازية، وخروج املحطة الغازية 
عن الخدمــة، وانقطاع التيار الكهربايئ 

عن مدينتي مأرب والوادي بشكل كامل.

األمناء/ خاص:
وقيادة  املحليــة  الســلطة  أكدت 
يف  الجنــويب  االنتقــايل  املجلــس 
تغليب مصلحة  محافظة حرضمــوت 
املحافظة والعمل تحــت قيادة واحدة 

من أجل خري وسعادة أبنائها.
رســالة واضحة وجهها لقاٌء جمع 
بن  مبارك  مبخوت  حرضموت  محافظ 
مــايض مع قيادة املجلــس االنتقايل 
هيئة  عضو  مقدمتهــم  يف  الجنويب، 
رئاســة املجلس، املتحدث الرســمي، 
عــي عبداللــه الكثــريي، ورئيــس 
االنتقايل  للمجلس  التنفيذيــة  الهيئة 
أحمد  سعيد  الركن  العميد  بحرضموت، 
الهيئة  املحمدي، وعــدد من أعضــاء 

التنفيذية.
محــاوالت متكــررة ومســتمرة 
لشــق الصف الحرضمي، عرب الرتويج 
املحلية  الســلطة  قيادة  بني  لخافات 
واملجلــس االنتقايل الجنــويب، وتارة 
أخــرى اســتهداف قــوات النخبــة 
الحرضمية واملنطقة العسكرية الثانية.

إيجابيًا  كان  الطرفــني  بني  اللقاء 
وتم فيه مناقشــة التحديات واملخاطر 
والدور  حرضمــوت،  تواجهها  التــي 
الذي ميكــن أن تؤديه الهيئة التنفيذية 
للمجلــس باملحافظة يف تعزيز جهود 
دعائم  وإرســاء  التنمية  يف  املحافظ 

األمن واالستقرار.  
االنتقايل  املجلــس  قيادة  وجددت 
الجنــويب التأكيد عىل دعــم املجلس 
االنتقايل لجهــود املحافظ بن مايض، 
االنتقايل  وأنصار  أعضاء  واســتعداد 
حرضموت  محافظ  قيادة  تحت  للعمل 
ملا فيــه مصلحــة املحافظــة وخري 

وسعادة أبنائها.
وأكد عضو هيئة رئاســة املجلس، 
عبدالله  عــي  الرســمي،  املتحــدث 

التي  املغرضة،  الحمــات  أن  الكثريي، 
وتزعم وجود خافات  لانقسام  تروج 
املحلية  والســلطة  االنتقــايل  بــني 
الصف  تفكيــك  هدفها  باملحافظــة، 
الحرضمــي، وحرف بوصلــة الحراك 
الشعبي الذي يطالب بأن تكون النخبة 
الحرضميــة هي املتحكمــة يف األمن 

والدفاع عن حرضموت. 
يف  االنتقايل  قيــادة  أن  وأضــح 
حرضمــوت تكنُّ كل الــود واالحرتام 
والتقدير لشخص املحافظ، وتثني عىل 
جهوده يف محاربة الفســاد ومتكني 
أبناء املحافظة من السيادة عىل أرضهم 
واالستفادة من ثرواتها، وأنها حريصة 
يسودها  التي  العاقة  هذه  تعزيز  عىل 

التفاهم واالحرتام. 
يف  الهيئــة  أعضــاء  وطالــب 
مداخاتهــم، املحافــظ بــن مايض 

مبواصلة جهوده بتطهري مؤسســات 
ومرافــق الدولــة مــن الفاســدين 
وتطلعات  إرادة  وتنفيذ  والفاشــلني، 
أبنــاء املحافظة، يف إدارة شــؤونهم 
اإلداريــة واألمنية والعســكرية. من 
جانبــه رحــب املحافظ بــن مايض 
مصلحة  أن  مؤكدا  االنتقايل،  بقيادات 
جميع  تكاتــف  تقتيض  حرضمــوت 
واصطفافهــم  وتوحدهــم  أبنائهــا 
ملواجهة األخطــار والتحديات الكثرية، 

ويف مختلف املجاالت.
وقدم املحافــظ رشحا مفصا عن 
التحديــات التي متر بهــا حرضموت 
حلحلتها.  يف  املحلية  السلطة  وجهود 
مؤكدا أهمية تغليب مصلحة حرضموت 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  وأبنائها، 
عىل تثبيت دعائم األمن واالســتقرار 

فيها.

األمناء/ خاص :
متكن مســلحون يتبعون قبيلة الحميدة يف عزلة معبق مديرية املقاطرة 
من ضبط شــحنة قذائف دبابات ومدفعية يف طريقها للحوثيني عن طريق 

اللواء الرابع مشاة جبي التابع ملحور طور الباحة.
وقالت مصادر محلية إن مســلحني من قبيلــة الحميدة يف وادي معبق 
متكنوا من ضبط شاحنة تحمل مئات القذائف املدفعية والدبابات ومضادات 
الطريان كانت يف طريقها إىل الحوثيني عرب قائد اللواء الرابع مشــاة جبي 

محور طور الباحة.
وأضافت املصادر إنه تم التواصل مع قيادة إدارة أمن محافظة لحج العميد 
صالح الســيد لتسليمه الشاحنة وما تحمله مع سائق الشاحنة املدعو محمد 
عبدالله أحمد سيف، من أبناء محافظة تعز، والذي تسلم الشاحنة من مفرق 

الفرشة وهي قادمة من محافظة مأرب.
وتعمل جامعة اإلخوان عرب ســيطرتها عىل ألوية محور تعز العسكري - 
وهي تحاذي مناطق الحويث - تهريب الساح واملمنوعات للحويث، كام تعمل 
عىل استهداف املحافظات الجنوبية عرب لواء النقل الذي أسسته وسمحت له 

بالتمركز يف منطقة األصابح وكذا منطقة الجاهي يف مديرية الشاميتني.

األمناء/ خاص :
قال مجلس الوزراء، الخميس، إنه اعتمد عدًدا من اإلجراءات )مل يوضحها( 
الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع املتغريات الجديدة يف ضوء 
قرار تصنيف ميليشيات الحويث –الذراع اإليرانية يف اليمن- جامعة إرهابية.

جاء ذلك يف بيان عقب اجتامع عقده املجلس برئاســة معني عبدامللك يف 
العاصمة عدن، حسب ما أوردته وكالة األنباء اليمنية سبأ.

وبينــام مل يوضح البيــان طبيعة اإلجــراءات املعتمدة، اســتخدم لغة 
فضفاضة، حيث قال إن "اإلجراءات والربامج التنفيذية الجديدة، تتضمن إعادة 
بناء الخطط الوزارية مبا يلبي احتياجات املرحلة واســتحقاقاتها السياسية 

والعسكرية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية وفًقا للتطورات األخرية".
وطبًقا للوكالــة، وجه رئيس الحكومة "بالبدء الفوري يف تنفيذ الخطط 
الوزاريــة املقرة وفق متطلبــات املرحلة الجديدة، والرتكيز عىل اســتكامل 

استعادة الدولة وإنهاء االنقاب الحويث املدعوم إيرانيا".
ولفت إىل الرؤيــة الواضحة - التي باتت لدى املجتمع الدويل - يف تعنت 
ميليشيا الحويث ورفضها كل جهود متديد الهدنة اإلنسانية والحل السيايس.

وقال عبدامللك إن "تهديدات الحوثيني املســتمرة للمنشــآت االقتصادية 
الوطنية والبنى التحتية املدنية يف اليمن ودول الجوار، ســيتم التعامل معها 
بحزم لحامية مقدرات الشــعب اليمني واملاحة الدولية، واســتقرار الطاقة 

العاملية".
ويف أكتوبر املايض تبّنت مليشــيا الحويث الهجوم بطائرات ُمسرية عىل 

ميناء الضبة لتصدير النفط مبحافظة حرضموت. 
ومل يكن الهجوم عىل ميناء الضبة النفطي األول من نوعه، إذ اســتهدف 
الحوثيون ســفينتي "هانا" و"التاج بات بليو ووتر" الراســيتني يف ميناء 
رضوم مبحافظة شــبوة )جنوب رشقي اليمــن( يف 18 و19 أكتوبر 2022، 

بدون خسائر، وفق بيان للحكومة اليمنية.
وردا عــىل الهجوم قال مجلس القيــادة الرئايس إنه اتخــذ "عددًا من 
القرارات الحازمة لردع مثل هذه االعتداءات اإلجرامية" بينها تصنيف مليشيا 
الحويث منظمة إرهابية، ووجه الحكومــة بالتنفيذ الفوري لها، وفق خطة 
دفاعية ودبلوماســية واقتصادية مزمنة لحامية مصالح الشــعب اليمني، 

ملوحًا باالنسحاب من اتفاقات الهدنة املنتهية واتفاق ستوكهومل.
وحتى اللحظة مل تتخذ الحكومة خطوة عملية واحدة، عىل طريق تنفيذ 
قــرار تصنيف الحوثيني منظمة إرهابية، كــام مل يتغري الواقع عىل األرض، 

لتتعاىل التساؤالت حول ماذا بعد هذا التصنيف؟ وما الخطوات القادمة؟.

األمناء/ خاص :
اســتمراًرا لانفات األمني يف تعز، كشفت 
مصادر مطلعــة عن واقعة اختفاء جديدة لطالبة 
تدعى أمرية سنان أحمد ســيف الوصايب تدرس 
الوحدة مديرية  التاسع يف مدرســة  الصف  يف 

القاهرة.
وقالت املصــادر إن الفتــاة املختفية عمرها 
17 عاما، وتقيم يف حي املســبح بجوار مدارس 
الواقعة مبحافظة تعز، مشرية إىل عدم  النرباس 
عودتها ملنزلها بعــد مغادرته عرص يوم الخميس 

املوافق 27/10/2022.
املختفية تقدمت  الفتــاة  أن أرسة  وأوضحت 
بباغ رســمي باختفائها إىل قسم رشطة الثورة، 

إال أن التقاعس األمني يسود املوقف.

أخبار

عودة مرتقبة للرئي�س الزبيدي اإىل العا�صمة عدن

خلفت 27 قتيال وجريحا بينهم ع�صو جلنة الو�صاطة

تغليب م�صلحة ح�صرموت.. اتفاق بني �صلطة املحافظة واالنتقايل اجلنوبي

�صبط �صحنة اأ�صلحة مقدمة من لواء 
اإخواين يف طريقها للحوثيني

ق الإجراءات )وهمية( ب�صاأن تنفيذ  احلكومة ُت�صوِّ
قرار ت�صنيف احلوثيني جماعة اإرهابية

يف واقعة جديدة.. اختفاء طالبة يف تعز

محاوالت الستحداث معسكر جديد يف مأرب تشعل فتيل املواجهات املسلحة..


