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أخبار

األمناء / خاص :
املتمثلة  الجنوبيــة،  القيادة  تويل 
يف املجلــس االنتقــايل، عنايًة كبريًة 
واهتامًما بالًغا بإطالع املجتمع الدويل 
عىل طبيعة الجرائــم الغادرة والعديدة 
التــي ترتكبهــا املليشــيات الحوثية 

اإلرهابية.
القائد  الرئيس  يحــرص  ما  ودامئا 

املجلس  رئيــس  الُزبيدي،  عيــدروس 
املجلس  رئيــس  نائــب  االنتقــايل، 
عىل  املختلفة،  لقاءاته  خالل  الرئايس، 
إطالع األطراف الدولية بطبيعة اإلرهاب 
الذي تشنه املليشــيات الحوية ونتائج 

هذا اإلرهاب.
وإطالع املجتمع الدويل أمام طبيعة 
سواء  األرض،  عىل  الجارية  التطورات 

أمنيا أو سياسيا أو اقتصاديا، أمٌر يحمل 
أهمية بالغة، يف إطار منظومة الضغط 

عىل املليشيات الحوثية اإلرهابية.
وهذه االســراتيجية تتيح إمكانية 
الضغط عىل الحوثيني واتخاذ إجراءات 
ضــد املليشــيات، من خــالل فْضح 
مسؤوليتها عن اإلرهاب الذي متارسه 

املليشيات الحوثية املدعومة من إيران.

األمناء / خاص :
هجامته  القاعــدة  تنظيــم  كثف 
الناســفة  العبوات  اإلرهابيــة عــر 
واأللغــام يف مديريتي مودية واملحفد 
يف محافظة أبني مؤخرًا، وكان آخرها 
التفجري اإلرهايب الذي اســتهدف قائد 
الكتيبة الثانية يف اللواء السادس دعم 
وإســناد العميد عبدالرحمــن املعكر، 
األربعاء، ما أدى إىل استشهاده واثنني 

من مرافقيه.
العبوات  زرع  التنظيــم  يواصــل 
بصورة شــبه يومية واستهداف كافة 
القوات حتى تلك التي مل تشــارك يف 
تعرضت  فقــد  كالعاملقة،  الحملــة، 
أطقمها وهي يف طريقها إىل شــبوة 
لالستهدافات  الحويث  ملواجهة  ومأرب 
يف موديــة واملحفــد، يف محاوالت 
التنظيم لتســجيل حضوره وعدم  من 

االعراف بالهزائم يف أبني.
الحملة العسكرية للقوات الجنوبية 
أفقــدت القاعدة أهم معســكراته يف 
الجنوب عامة. ولجوء التنظيم للعبوات 
عىل  مدنيون  ســقط  التي   - الناسفة 
إثرها مرات بســبب عشوائية زراعتها 
- يؤكــد أن الجامعــات اإلرهابية مل 
تعد قادرة عىل الهجــوم أو حتى صد 
الهجامت، بل هي يف أنفاسها األخرية.

اإلرهابية  العمليــات  تكــرار  لكن 
واستشهاد الكثري من منتسبي القوات 
هناك، باإلضافة إىل ســقوط قادة يف 
املعركة، جعل الشارع الجنويب يتساءل: 

العبوات  زراعة  التنظيم  يستطيع  كيف 
وسط انتشــار القوات ويف مناطق تم 

تطهريها؟
مصــدر يف القــوات الجنوبيــة 
ما  املنطقة  أن  أكــد  أبــني  مبحافظة 
بني مديريتي مودية واملحفد واســعة 
جبال  من  تتكون  الوعورة،  وشــديدة 
التي  ووديان وترتبط مبديرية جيشان 

تتواجد مليشيات الحويث حولها.
املصدر، الذي فضل عدم ذكره اسمه 
أن  أكد  بالترصيح،  كونه غري مخــول 
القوات رصدت طرًقا وعرًة تســتغلها 
القاعدة تأيت عــر مديرية  عنــارص 
جيشــان تقوم العنارص بزراعتها عىل 
الطرق الرئيســة الســتهداف القوات 

الجنوبية املارة يف الطريق العام.
القوات متكنت من  أن  املصدر  وأكد 
تأمني الكثري مــن الطرق وكذا القبض 
ومنع وصول أعــداد من العنارص التي 
تحاول زرع العبوات، لكنه أشــار إىل 
بتطهري  تنتهي سوى  لن  املشــكلة  أن 
املناطق  كافة  وتأمني  جيشان  مديرية 
التي تقــع بالقرب مــن الجبهات مع 

املليشيات الحوثية.
ويف لــودر أفادت مصــادر أمنية 
له يف  أوكاًرا  القاعــدة  تنظيم  باتخاذ 
مناطق جبلية تقع بالقرب من مناطق 
ســيطرة مليشــيات الحويث، وهو ما 
سهل له الحصول عىل األسلحة ومواد 

التفجريات.
وجــود  إىل  املصــادر  وأشــارت 
بتنظيم  صلة  عىل  مســلحة  مجاميع 

القاعدة يقودهــا القيادي يف التنظيم 
عبدالله عيل علوي، امللقب بالزرقاوي، 
يف جبال ثرة والسيلة البيضاء املحاذية 

ملناطق سيطرة جامعة الحويث.
والقيــادي الزرقــاوي هــو نجل 
أبرز  وأحد  القاعدة  تنظيم  يف  القيادي 
مشــايخ التنظيم يف ريف لودر "عيل 
علوي" الــذي قتل يف 2014 برصاص 
إثر خالف حــول وجود  أقاربــه  أحد 
عنــارص أجنبية جاء بهــا علوي إىل 

قريته شامل لودر.
ويف الســياق، أكــد مصــدر يف 
الزرقاوي  مشاركة  لودر  مديرية  حزام 
استهدف مقر  ومســلحيه يف هجوم 
الحــزام األمني باملديريــة مطلع هذا 
الشــهر، ومتكن املسلحون اإلرهابيون 
إطــالق رساح عدد مــن عنارص  من 
القاعــدة كانــوا يف ســجن القوات 

باملديرية.
وأوضح املصدر أن جامعة الزرقاوي 
تسعى إىل تكثيف عملياتها ضد القوات 
الجنوبيــة يف قطاع لــودر واملنطقة 
الوسطى لتشــتيت القوات التي تحقق 

نجاحات كبرية يف مودية واملحفد.
اإلرهابية  العنــارص  حصول  وأكد 
عىل أسلحة وعبوات ناسفة وألغام من 
جامعة الحويث قد تستخدمها يف قادم 

األيام ضد القوات الجنوبية.
تعزيزات  وصول  إىل  املصدر  وأشار 
للقــوات الجنوبيــة يف مديرية لودر 
إلفشال أي مخططات إرهابية تستهدف 

املدينة واملنطقة الوسطى.

األمناء / خاص :
البارزة  اإلخوانية  القيادات  تجد  مل 
يف محافظة املهــرة، رشق اليمن، ردًا 
عىل تحركات مجلس القيادة الرئايس 
العســكرية  القوات  بتصحيح أوضاع 
التهديدات  إطالق  ســوى  باملحافظة، 
والتوعد بالتمرد والخيانة ضد الرشعية 
لحامية نفوذها وسلطتها داخل املهرة.

ومؤخرًا، جرى نرش قرار صادر عن 
رئيس مجلس القيادة الرئايس الدكتور 
رشاد العليمي، بشــأن تشكيل قطاع 
عســكري جديد يف مديرية شــحن 
وإلحاق  عامن،  سلطنة  مع  الحدودية 
القطاع مبحــور الغيضة الذي يقوده 
اللواء محســن مرصــع، قائد محور 
الغيضــة - قائد الرشطة العســكرية 

باملحافظة.
اســتحداث قوة وطنيــة ال توايل 
قرارات  يــأيت ضمن  اإلخوان،  تنظيم 

وتوجهات رئاسية لتقليص نفوذ حزب 
الذي يسيطر عىل تشكيالت  اإلصالح، 
عسكرية يف املهرة ويستغلها لتحقيق 
أجندته التخريبية واستهداف الحكومة 

الرشعية والتحالف العريب.
تداولها  التــي  الوثيقــة  ووفــق 
ناشــطون، نصت املــادة األوىل عىل 
الجديدة بقطاع شحن  الوحدة  تسمية 
الثانية  املادة  العســكري، فيام نصت 
عىل أن الوحدة تتبــع محور الغيضة 
العســكري، ونصت املادة الثالثة عىل 
مديرية  الوحــدة  مهام  نطاق  تحديد 
شــحن مبا يف ذلك منفذ شحن الري 

وأي مهام أخرى توكل إليها.
تحــركات اإلخــوان املتمردة عىل 
القرارات الرئاســية الجديدة يف املهرة 
القيادي  اجتامعات  عر  مؤخرا  برزت 
سامل  عيل  للحوثيني  املوايل  اإلخواين 
رئيس  نفســه  نصب  الذي  الحريزي، 
السلمي.  االعتصام  لجنة  يســمى  ما 
وتهديدات  بترصيحــات  خرج  والذي 

املخططات  أسامه "جميع  ما  بإفشال 
واملؤامرات الخارجية التي تواصل نهب 
للسيطرة  وتســعى  املحافظة  ثروات 

عليها" - عىل حد تعبريه.
ورأى الحريزي عملية تقليص نفوذ 
اإلصــالح وتصحيح أوضــاع القوات 
العســكرية يف املهــرة بأنها مؤامرة 
كبرية ضد املحافظــة، مدعيًا أن لجنة 
صامم  هي  يرأســها  التي  االعتصام 

أمان لهذه املحافظة.
رغم أن خطــوات املجلس الرئايس 
الرشعية  مســار  لتصحيح  الراميــة 
تســري  فيها  اإلخواين  النفوذ  وإنهاء 
ببــطء، إال أن القــرارات املتخذة يف 
شبوة والجوف وحاليًا املهرة تصب يف 
مصلحة إعــادة بناء قوة وطنية بعيدًا 
عن التشــكيالت الحزبية التي أعاقت 
عملية تحرير البلد واســتعادة الدولة 
من سيطرة مليشــيات الحويث- ذراع 

إيران يف اليمن.
القرارات  أول  أن  مراقبــون  ويرى 

التصحيحية الجادة يف محافظة املهرة 
بدأت يف تعيني اللواء محسن مرصع، 
قائًدا ملحور الغيضة إىل جانب منصبه 
العســكرية.  الرشطة  لقــوات  قائًدا 
واللــواء مرصــع هو أحــد القيادات 
العسكرية الوطنية غري املوايل للجناح 
اإلخواين، وأثــار قرار تعيينه حفيظة 
القيادات اإلخوانية يف مقدمتهم سامل 
أعلن  الذي خرج بترصيحات  الحريزي 
فيها رفضــه القرار إىل جانب شــن 
داخل  اإلخوان  ونشطاء  إعالم  وسائل 
املهرة حمالت مســعورة ضد  وخارج 

الرجل.
قيادة  مهمة  مرصــع  اللواء  توىل 
تأمني  وبدأ يف مهمة  الغيضة،  محور 
الرشيط الســاحيل واملنفذ الري مع 
ســلطنة عامن، وهي الخطوة األوىل 
التهريب  عمليــات  تحجيم  اتجاه  يف 
التي أرشفت عليها قيادات  الواســعة 
عســكرية ومحلية إخوانيــة موالية 
للحوثيني. حيــث متثل املهرة أحد أهم 

خطوط التهريــب التي اعتمدت عيلها 
إيصال  أجــل  من  الحويث  ميليشــيا 
السالح والطائرات املسرية والصواريخ 
القادمة من إيران، إضافة إىل شحنات 

املخدرات واملمنوعات.
القوات  يف  اإلخوان  وتغلغل  فساد 
العســكرية يف املهرة، دفع بالرئايس 
إىل االتجــاه صــوب تشــكيل قوات 
وطنية جديدة وتكليفها مبهمة تأمني 
ومنفذها  شــحن  مديرية  وحاميــة 

الدويل الرابط مع سلطنة عامن. 
عقده  اجتامع  آخــر  يف  الحريزي 
للجنــة االعتصام التي يرأســها يف 
املهــرة، كشــف عن مؤامــرة قادمة 
مديريات  عموم  يف  تنفيذها  ســيتم 
املحافظــة تحت غطاء إفشــال كافة 
ســامه  ملا  االســراتيجية  املؤامرات 
للقوات  إشارة  "االحتالل". يف  بقوات 
العســكرية الخارجــة عن ســيطرة 
اإلخــوان واملدعومــة مــن املجلس 

الرئايس والتحالف العريب.

األمناء/ خاص:
علمت "األمناء" من مصادرها الخاصــة بأن اجتامًعا غري معلن 
عقد يف العاصمة السعودية الرياض، ضم التحالف العريب ومجلس 
القيادة الرئايس، طالب خالله رئيس املجلس الرئايس الدكتور رشــاد 

العليمي، بصالحيات رئيس الجمهورية.
وقالت املصادر الخاصة إن العليمي يف االجتامع طالب املسؤولني 
الحارضين من القيادة السعودية واإلماراتية، منحه كامل الصالحيات 

واالنفراد بقرار مجلس القيادة الرئايس.
املصدر أشار إىل هناك مساٍع جادة للعليمي لالنفراد بقرار مجلس 
القيــادة، وأكد رغبته يف ذلك خالل هــذا االجتامع غري املعلن، وأمام 

قيادة التحالف العريب، وأمام بقية أعضاء املجلس الرئايس.
ويف هذا الســياق ذكرت مصادر أخرى، عن اجتامع عقده سفريا 
اململكة العربية الســعودية ودولة اإلمــارات العربية لدى اليمن، مع 
مجلس القيادة الرئايس يف الرياض بشــأن وحدة املجلس الرئايس 

ومتاسكه.
وجاء هذا االجتامع عقب طلب العليمــي بصالحيات فردية فيام 
يخص إصدار  الرئاســية، خالفا للصيغة الجامعية التي تشكل عليها 

املجلس مبوجب اتفاق نقل السلطة من الرئيس السابق.
وأشــارت املصادر بأن هنــاك محاوالت لهيكلــة املجلس غري أن 

املشاورات ال زالت جارية للخروج بحلول من األزمة الرئاسية.

األمناء/ خاص:
اعرف الرملاين عن حزب اإلصالح، فرع جامعة اإلخوان يف اليمن، 
شــوقي القايض، بوجود ضغوط دولية وإقليميــة لحل الدولتني يف 

اليمن.
وكتب القايض تغريــدة محذرًا جامعته ومن أســامهم اليمنيني 
بوجود ضغط دويل وإقليمي ملا وصفه بـ "متزيق اليمن" يف إشــارة 

إىل عودة الدولتني إىل ما قبل العام90.
وأكد القايض أن الحل الدويل يفرض دولة للحويث الذي يســيطر 
عىل الشــامل وأخرى ملن وصفها باملليشــيات األخــرى، وهو وصف 
إخواين متكرر للقوات الجنوبية التي استطاعت إسقاط مرشوع إيران 

من الجنوب.
وأوضح القايض أن املرشوع الدويل للدولتني ماٍض ويجري تنفيذه.

الرئي�س الزبيدي يك�شف للمجتمع الدويل جرائم امللي�شيات احلوثية

اأ�شلحة وعبوات ومقاتلون.. دعم حوثي للقاعدة باأبني.. كيف ي�شل؟ ومن اأين؟

اأظهروا القناع احلوثي.. ت�شكيل قطاع ع�شكري جديد يف املهرة يثري جنون الإخوان

العليمي يطالب ب�شالحيات رئي�س اجلمهورية

برملاين اإ�شالحي يعرتف بوجود 
حل دويل )للدولتني(


