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�أ�سماء �شهداء �أوىل معارك (الرمح الذهبي)
الأمناء  /خا�ص :

حصلت صحيفة "األمناء" عىل أســاء عدد من الشــهداء
الذين ســقطوا يف معركة تحرير مديرية ذ باب محافظة تعز
وانتزاعها من أيدي مليشيات الحويث وصالح وهم  :العميد عمر
سعيد الصبيحي  ,سامح عيل الحسني  ,فضل حسن الصالحي
 ,عيل سامل بلعيدي  ,عالء فضل حرس  ,عبدالله حمزة  ,عبدالله
مهدي الكازمي  ,حامدة هاشــم  ,شايع عبدالحكيم مساعد ,
منصــور أحمد نارص مــارم  ,عبده حســن معرجي  ,محمد
الصارطي ..
وهناك أسامء شهداء وجرحى مل نتمكن من الحصول عليها.

دفع جديدة من الأوراق النقدية �ست�صل
من رو�سيا واحلكومة تفكر يف بدائل
الأمناء  /خا�ص :

كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن األوراق التي وصلت مؤخر ًا من روسيا
لن تغطي املوازنة العامة للدولة.
وقالت املصادر أن هذه األموال لن تكفي ســوى لـ  -4 3أشــهر فاملوازنة
بحاجة إىل  650مليار ريال كحد أقىص.
ويف نفس الســياق قال "غمدان الرشيف"  -السكرتري الصحفي لرئاسة
الــوزراء ": -إن هناك دفعات جديــدة من األوراق النقدية ســوف تأيت من
العاصمة الروسية موسكو".
وأضاف يف لقاء لقناة (عدن) الفضائية أمس األول ،وهي ضمن االتفاقيات
التي أُبرمت بني الحكومة واملسؤولني الروس.
مشــرا بالقول  ":هناك تفاهامت جرت خالل األيام القادمة بني الحكومة
والبنك الرويس لرصف الرواتب يف كل محافظات الجمهورية ".
إىل ذلك كشــف مســؤول رفيع يف الحكومة أن هناك معلومات تفيد أن
االنقالبيني سوف يقومون بإدخال أموال كبرية تم طباعتها يف إحدى الدول.
وأضاف  ":إن هذه العملية ســوف تكــون نتائجها كارثيــة عىل العملة
اليمنية".
بينام كشف أن الحكومة ستضطر إىل اتخاذ إجراءات تحد من هذه الكارثة
يف حالة وصول هذه األمــوال إىل االنقالبيني ،ومن إحــدى هذه اإلجراءات
استبدال العملة يف غضون أشهر.

�أحد قادة امللي�شيات :جميع من يواجهوننا على حدود ال�ساحل جنوبيون وال وجود لأي �شمايل

الأمناء/خا�ص:

يف إطار معركة (الرمح الذهبي) يف الســاحل
الغريب من ســاحل باب املندب  ،مازالت املعارك
محتدمة بني قوات الجيــش واملقاومة الجنوبية
من جهة ومليشــيات املخلوع صالح والحوثيني
من جهة أخرى وهي املعارك األشــد رضاوة حتى

حلج  /الأمناء  /زاهي النفيلي:

قائد املنطقة الرابعة اللواء ف�ضل ح�سن :وحدات اجلي�ش
حترر مع�سكر العمري بالكامل

الأمناء  /خا�ص

تعرضت مواقع مليشــيات الحويث وصالح املتواجــدة يف املخا لقصف
من قبل بوارج التحالف العريب ،وبالتزامن مع ذلك شــنت طائرات األباتيش
التابعة للتحالف العريب غارات جوية عنيفة عىل الرشيط الساحيل القريب
من ميناء املخا .
وبحســب مصادر يف املقاومة متكنت قوات الجيش واملقاومة الجنوبية
من استعادة معسكر العمري .
وقال قائد املنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن “ :إن قوات الجيش
متكنت من تحرير معسكر العمري بالكامل مبشاركة طريان التحالف العريب
وسط اندحار امليليشيا االنقالبية”.
وأضاف اللواء حسن للمركز اإلعالمي للقوات املسلحة ” :إن أبطال الجيش
يواصلــون زحفهم نحو منطقة الجديد الواقعة بعد معســكر العمري ،وأن
املعارك عىل أشدها” ..مؤكد ًا استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل
الساحل الغريب من قبضة امليليشيا االنقالبية.
ولفت إىل أن الســاحل الغريب لتعز ،يضم أكرب املديريات التي تشكل ثلث
املســاحة الجغرافية من املحافظة ،وهي مديرية ذو باب ،مديرية الوازعية،

من اقتحم أي مرفق حكومي أو مؤسسة أن نشعره
بإخالء املرفــق يف مدة ال تتجاوز األســبوع مامل
فسوف نقوم بإخراجه بالقوة وسوف يتم محاسبته
ملقاومته للجهات األمنية املكلفة يف حالة مقاومته"

 ,مؤكــدا بالقول  " :نحن عىل اســتعداد تام لتنفيذ
هذه املهمــة دون تأخري فنحن مل نأتِ لنتقاىض عن
املصلحة الوطنية  ،بل سنرضب بيد من حديد كل من

�إعالن فقدان
يعلن املواطن  /نشوان قاسم عمر ثابت عن فقدانه
ملكية ســيارة تويوتا موديل  2002تحمل لوحة رقم
أ.د.س  6527خصويص  GXRويرجى ممن يعرث عليها
االتصال عىل 714482891 :

اآلن منذ تحرير مناطق الجنوب.
وأوضح أحد قادة املليشــيات الحوثية يف ذو
باب (أبو الحســن) يف ترصيح متلفز بثته قناة
(املســرة)  ":إن املعارك التــي يخوضها الجيش
اليمني واللجان – حســب وصفه – مع جنوبيني
وقوات هــادي ال وجود ألي شــايل يف هذه
املعارك".

وأضاف  ":إننا نقاتــل عىل الرشيط الحدودي
ولن نســمح بدخول تلــك القــوات إىل الحدود
الشــالية عــى الرغم مــن القصــف الجوي
والبحري".
متابعــون قالوا أن هذا الحديــث يدل عىل أن
االنفصالية لتلك املليشــيات باتــت واضحة وال
تحتاج إىل دليل أو تحليالت.

فيما طائرات األباتشي والبارجات الحربية تشارك في دك مواقع الحوثيين ..

اللجنة الأمنية املكلفة با�سرتجاع مباين الدولة بلحج
تتخذ عددا من الإجراءات واخلطوات العملية
بتكليف مــن محافظ محافظة لحــج الدكتور/
نارص الخبجــي عُ قد اجتامع يف مبنــى إدارة أمن
الحوطة برئاسة مدير أمن الحوطة العقيد  /محمد
الرجاعي وذلك ملناقشــة
آليــة اســرجاع مباين
الدولة من مؤسســات
وإدارات حكوميــة تــم
البســط عليها من قبل
بعض العائالت املترضرة
من نتائج الحــرب التي
شــنها االنقالبيــون
والبعــض اآلخــر هــم
نافذون اســتولوا عليها
دون وجه حق .
وقد أشــار مدير أمن
الحوطــة بأنــه قد تم
إشعار النافذين بالخروج
من تلك املرافق املغتصبة
بأرسع وقت حتى ال يتم
تحميلهم املسؤولية يف
حال تخلفهم .
وأوضــح مدير مكتب
مدير أمن محافظة لحج
النقيب  /محمد الفييض
بأن  " :نســبة الذين ترضرت منازلهم يف محافظة
لحج ال تتجاوز العرشة باملائة  ،ويجب أن يتم إيجاد
حلول وبدائل وال يتم إخراجهم إىل الشوارع  ،وعىل
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تسول له نفســه العبث مبقدرات وطننا
الحبيب " .
وقد خرج االجتامع بالتأكيد عىل رضورة
اإلرساع يف إشعار املقتحمني بالخروج من
املرافق خالل فرتة ال تتجاوز األســبوع ,
بالتزامن مع قيــام فريق آخر بالبحث عن
املكان البديل ملن د ُّمرت منازلهم خالل فرتة
ال تتجاوز األسبوع .

مديرية موزع ..مشري ًا إىل أن قوات الجيش استكملت تحرير جبال كهبوب
غرب تعز ،ودارت معارك عنيفــة يف مفرق الوازعية والربح مع تقدم قوات
الجيش نحو تحرير املديرية بالكامل.
وشــنت مقاتالت التحالف العريب غارات اســتهدفت مواقع وتجمعات
املليشــيا يف منطقة “يختل” ،والطريق املــؤدي إىل املخا غريب تعز ،فيام
ام ُ
دمرت غارة دبابة وطق ً
وقتل من كانوا عىل متنها مبفرق موزع.
كام نفذت وحدات من الجيش هجوم ًا واسع ًا مبساندة مقاتالت التحالف
العريب عىل مواقع متركز املليشــيا يف جبهــات الوازعية و مقبنة غريب
محافظة تعز ،وتم تحرير تلتي عبدالقوي مبنطقة األخلود ،بجبهة مقبنة .
وقالت مصادر عســكرية إن طائرات األباتيش شاركت أمس يف معارك
تحرير معســكر العمري والسلســلة الجبلية املحيطة بها ،حيث ســجلت
الساعات املاضية سقوط عرشات القتىل والجرحى من الحوثيني ،فض ًال عن
فرار املئات باتجاه مدينة املخا.
وبحســب املصادر فإن جثث الحوثيني شــوهدت متناثــرة يف مواقع
املواجهات يف االشتباكات العنيفة والتي تشارك فيها طائرات األباتيش ،يف
ظل انهيار كبري لها.

