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ان�شقاق م�س�ؤول جديد يف ال�شرعية وو�صوله �إىل �صنعاء
األمناء/خاص:

قالت وسائل إعالم تابعة ملليشيات الحويث االنقالبية إن العقيد عبداملجيد
أبو حاتم املعني وكي ً
ال ملحافظة صنعاء يف الرشعية وصل اليوم إىل العاصمة
صنعاء التي تسيطر عليها املليشيات.
وأظهر إعالم املليشــيات صورة للوكيل أبو حاتــم يف أحد منازل قيادات
املليشــيات الحوثية يف صنعاء بســاحه الشــخيص معلن ًا انضاممه إىل
املليشيات.
وكان العقيد أبو حاتم وهو من أبناء مديرية نهم – رشق محافظة صنعاء
– قد انضم إىل املقاومة بعد وصول الجيش واملقاومة إىل مسقط رأسه يف
املديرية.
ويف وقت ســابق انشــق قائد الرشطة العســكرية يف مديرية اليتمة
مبحافظة الجوف العقيد أحمد املجنحي يف مايو املايض ووصل إىل صنعاء
ليعلن انضاممه إىل املليشيات الحوثية .

قبائل عبيدة مب�أرب ت�صف حزب الإ�صالح بالإرهابي
وتتهمه بق�صف املنازل فوق �ساكنيها

مأرب  /األمناء  /خاص :

أصدرت قبائل عبيــدة أكرب قبائل اليمن يف محافظة مأرب بيان ًا شــديد
اللهجة أسمته بالبيان ( الهام والعاجل ).
واتهمــت قبائل عبيدة ومن معها من قبائل مأرب يف بيانها من أســمته
حزب اإلصالح اإلرهايب مبامرسات إجرامية منذ أسبوع يف منطقة األرشاف
وانتهاكات جســيمة وانتهاك الحرمات وتدمري املنازل فوق ساكنيها وقتل
النساء واألطفال ومنع فرق اإلنقاذ من إســعاف الجرحى وانتشال القتىل،
وهذه األعامل تتنايف مع ما رشعة ديننا الحنيف وكل الديانات الســاوية
والقوانني الدولية واألسالف واألعراف القبلية.
وحمل البيان جامعة اإلخوان املســلمني اإلرهابية فرع اليمن (اإلصالح )
ّ
مســؤولية ما حصل وما يرتتب عىل ذلك من انزالق مأرب نحو حرب أهلية
وإقالق السكينة العامة ،كون مأرب أصبحت ملجأ لكل اليمنيني .
وأكدت قبائل عبيدة رفضها لتواجد أي شخص أو مجموعة تتبع مليشيات
الحويث أو أي مجاميع تخل بأمن واســتقرار املحافظة ،مؤكدة أن ما قامت
جامعــة اإلخوان املســلمني اإلرهابية يف منطقــة األرشاف تطهري عرقي
ليس له أي مربر وقد تم االتفاق عىل التخيل وتســليم من قتل أفراد النقطة
العســكرية الذي اتخذه اإلرهابيون ذريعة لتنفيذ أعاملهم الشنيعة وتطبيق
ماحصل يف تعز خالل األيام القليلة املاضية مبارب.
وناشــد املجتمعون يف البيان الذي تلقت "األمناء" نســخة منه رئيس
الجمهوريــة والتحالف العــريب ممث ً
ال باململكة العربية الســعودية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة القيام بواجبهم تجاه مايحصل وتحميلهم املسؤولية
الكاملة كون جامعة اإلخــوان اإلرهابية تنفذ أعاملها اإلرهابية تحت عباءة
الرشعية والتحالف العريب.
وطالب املجتمعون بتشكيل لجنة تحقيق من قبل التحالف العريب يف كل
ما حصل ومحاســبة جامعة اإلخوان اإلرهابية ( اإلصالح ) يف مأرب التي
استحوذت عىل موارد الدولة وأموال الشعب اليمني وتجيريها لصالح الحزب
وتخزين  90٪من الدعــم الذي رصف لهم من قبــل التحالف العريب لقتال
الحويث وها هو اليوم أمام أنظار الجميع يقتل ويســفك دماء نساء وأطفال
مأرب.
وطالبوا التحالف العــريب بتوقيف الدعم عن الجامعــة اإلرهابية وحل
وتفكيك كل التشــكيالت العســكرية الذي بنيت عىل أساس حزيب وتخدم
الحزب ضد الوطن.

�سيا�سي �سعودي  :وجود قوات جنوبية قوية
هو �صمام �أمان لكل الدول العربية

األمناء  /خاص :

أشاد السيايس السعودي إبراهيم آل مرعي بالدعم العسكري من للتحالف
العريب للقوات الجنوبية ...
وقــال آل مرعي :إن وجود قوات جنوبية قوية هو صامم أمان لكل الدول
العربية وأولها الجمهورية العربية اليمنية
وكتب إبراهيم آل مرعي منشور عىل حسابه الشخيص عىل "الفيسبوك"
 :وصول دفعة كبرية من املدرعات إىل قوات الحزام األمني /عدن.
وأضاف مازال الدعم من التحالف العريب للجنوب مســتمر إىل أن يهزم
املرشوع اإليرين يف اليمن...وجود قوات جنوبية قوية هو صامم أمان لكل
الدول العربية وأولها الجمهورية العربية اليمنية " .
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الصراع على املصايف يحتدم يف أروقة املعاشيق

هل �سينت�صر معني �أو يغادر ؟ �أم يك�سب العي�سي هذه اجلولة ؟

األمناء /خاص:

احتدم الــراع غــر املعلن بني
رئيس الوزراء معني عبدامللك والتاجر
أحمــد العييس بعــد االجتامع الذي
عقد األسبوع املايض ملجلس الوزراء
الذي أقر تكليف املصايف باســترياد
املشتقات النفطية .
وقالت مصادر خاصة لـ"األمناء"
إن هذا القــرار كان مبثابة الصدمة
لبعــض الوزراء أثنــاء االجتامع من
حيث التوقيت والرسية التي أحاطت
بهذا القرار قبل إقراره .
وعلمــت صحيفة "األمنــاء" أن
الدكتور معني عبدامللك رئيس الوزراء
أبــرم اتفاقا مــع رشكــة أبوظبي
للبرتول تــم مبوجبه االتفاق عىل أن
تقوم رشكة أبوظبي للبرتول بتوريد
املشتقات النفطية للمصايف باآلجل
ملــدة  180يوم بعدهــا تقوم رشكة
املصايف بتســديد الديــون لرشكة

أبوظبي للبرتول بالتقسيط .
وبحسب جهات مســؤولة داخل
أروقة الحكومة يف املعاشــيق؛ فإن
هذا األمر ســيكون صعــب التنفيذ
لحيث وإنه تجاوز الخطوط الحمراء
للتاجــر /أحمد العييس صاحب أكرب
نفــوذ يف الرشعية والذي يســتورد
النفط حرصيا منــذ األربعة األعوام

ويحظى بنفوذ رئايس .
مراقبون قالوا :إنه وبعد أسبوعني
ســوف تظهر نتيجــة رصاع كرس
العظم وهو موعد رسيان تطبيق قرار
مجلس الــوزراء ولكن كل املؤرشات
تشــر إىل أن العييس سيحتم األمر
ملفاجآت واردة خصوصا بأن املصايف
عىل موعد مع الخصخصة.

ر�سالة غ�ضب ..ن�ساء �سقطرى يهتفن برحيل الإ�صالح ( ال �إ�صالح بعد اليوم)

سقطرى  /األمناء  /خاص :
تــداول ناشــطون جنوبيون عىل
شبكات التواصل االجتامعي مقطعا
مرئيــا قصــرا للمئات من نســاء
سقطرى يهتفن برحيل اإلصالح من
الجزيرة .
و يعــود املقطــع إىل الفعاليــة
الجامهرييــة األخرية التــي نظمها
املجلس االنتقايل وقوى سياســية
أخرى يف الجزيرة نهاية األســبوع
الفائت .
وكان الناشط الســيايس ،أحمد
الربيزي ،وناشــطون آخــرون قد
أشــادوا بالحضور املتميز لنســاء
ســقطرى يف التظاهــرة املنــددة
لعصابات عيل محسن األحمر.
يذكر :إن اآلالف من أبناء محافظة

ســقطرى تظاهروا يــوم الخميس
الفائــت للمرة الرابعــة يف غضون
أسبوعني ،مجددين مطالبهم برحيل
املحافظ رمزي محروس .

وجابت مسرية حاشــدة شوارع
سقطرى تندد بسياســات املحافظ
محروس ،ومسلحي محسن األحمر
مطالبني برحيلهم عن املحافظة.

�سيا�سي ميني  :قتال احلوثيني مل يعد �أولوية للإخوان فلديهم معارك م�ستعجلة يف املحافظات املحررة
األمناء  /خاص :

أكد الكاتــب الصحــايف واملحلل
السيايس اليمني جالل الرشعبي  :إن
قتال مليشيات الحويث مل يعد أولوية
لدى جامعة اإلخوان يف اليمن "حزب
اإلصالح" ،مؤكــدا إن لديهم معارك
أخرى مستعجلة تسعى إلشعالها يف
املحافظات املحررة .

وقــال الرشعبــي يف مقــال له
بعنوان "ملن تقــرع األجراس ؟" قال
"أن استخدام جامعة اإلخوان السم
"الدولة" ،و"الرشعية" ،كأداة وهراوة
ملواجهة خصومها ال يعني ســوى أن
قتال الحوثيني مل يعد أولوية لهم اآلن
وأن املعارك املستعجلة يجب إشعالها
باملحافظات املحررة".
وأكــد الكاتــب الرشعبــي "إنّ

محافظات سقطرى واملهرة وشبوة
وعــدن وقــوات التحالــف العريب
أصبحت هي ســاحة معــارك حزب
اإلصالح حال ًيــا وعنوان خصومتهم
ويسعى الحزب جاهدا الختالق معارك
جانبية تهربا من مســئولية حســم
املعارك الرئيســية وإنهــاء االنقالب
الحويث يف اليمن".

علم اجلنوب يرفرف فوق مبنى املجمع احلكومي يف مديرية وادي العني وحورة بوادي ح�ضرموت

حورة  /األمناء  /خاص :

تواصــا مــع حملة رفــع العلم
الجنــويب يف املرافــق الحكوميــة
يف دولــة الجنوب رفــع علم الدولة
الجنوبية فوق مبنى املجمع الحكومي
مبديرية وادي العــن وحورة بوادي
حرضموت تلبية لنداء الرئيس القائد
عيدروس قاسم الزبيدي لرفع األعالم

فوق املؤسسات الحكومية.
ويضــم املجمــع الحكومي عدة
مكاتب تنفيذيــة يف املديرية وهي
مكتــب الرتبية والتعليم واألشــغال
العامــة والطرق ومكتــب األحوال
املدنية ومكتبي األوقاف واإلرشــاد
والثقافــة ومكتــب الرضائب حيث
تعترب أول مديرية بوادي حرضموت
يرفع علــم الدولــة الجنوبية فوق

مجمعها الحكومي.
وكان الرئيــس القائــد اللــواء
عيدروس قاســم الزبيــدي رئيس
املجلس االنتقايل الجنــويب ،القائد
األعىل لقــوات املقاومة الجنوبية قد
وجه برفع علم الدولة الجنوبية فوق
املرافق العامة واملؤسسات التعليمية
والرتبويــة والخدمية عــى امتداد
عامة .
األرايض الجنوبية ّ

