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م�صادر يف التحالف :هناك خطوط حمراء لن ن�سمح بتجاوزها
األمناء  /خاص :

علمت "األمناء" بأن قيــادات التحالف العريب وجهة تحذيرا شــديد اللهجة
لحكومة الرشعية التي يســيطر عليها حزب اإلصالح وذلك عىل خلفية التصعيد
األخري نحو الجنوب .
وأوضحت املصادر بــأن قيادة التحالف العريب أكدت بأن هناك خطوط حمراء
ينبغي عىل الجميع تجاوزها أو الخوض فيها (يف إشــارة إىل املواقف املتشددة
لبعض وزراء حكومة الرشعية التابعني لحــزب اإلصالح تجاه اإلمارات العربية
املتحدة والتصعيد نحو الجنوب ومحاولة اقتحام العاصمة عدن ) .
املصادر ذاتها أكدت لـ"األمناء" بأن قيادة التحالف العريب عىل اطالع تام بكل
املؤامرات واملخططات التي تحاول من خاللهــا قيادات حزب اإلصالح املنضوية
يف حكومة الرشعية والرئاســة اليمنية رضب التحالف العريب والتحشيد صوب
الجنوب ومحاولة احتالله والســيطرة عىل العاصمــة عدن والدخول مجددا يف
موجة من الــراع واالقتتال مع املجلس االنتقايل الجنويب الذي قالت املصادر :
إنه التزم بدعوات التهدئة والحوار الذي دعت له الرياض وباركته دولة اإلمارات .

القوات اجلنوبية يف املحفد تت�صدى لتعزيزات
ع�سكرية قادمة من �شبوة باجتاه �أبني
األمناء  /خاص :

قال مصدر يف حزام املحفد  :إن اشــتباكات عنيفــة اندلعت عرص أمس بني
املقاومة الجنوبية يف املحفد وقوة عسكرية قادمة من محافظة شبوة كانت يف
طريقها إىل مناطق العرقوب وشقرة.
وأضاف املصدر :إن شــاحنتني كبرية ومتوسطة محملتان بالسالح ومختلف
أنواع الذخائر حيث قامت املقاومة الجنوبية بقطع الطريق واالشــتباك مع تلك
التعزيزات العسكرية ليتم إعطاب شاحنة وطقم .
وأشار املصدر  :أن قوة عسكرية جاءت للتعزيز مام أدى إىل اندالع اشتباكات
عنيفة لتتدخل بعض القبائل لفض االشــتباكات وإخراج القوات العسكرية من
املنطقة .
وتتلقى قــوات االصالح القادمة من مأرب رضبــات عنيفة من قبل املقاومة
الجنوبية وقبائــل محافظتي ابني وشــبوة وذلك رفضا القتحــام تلك القوات
مناطقهم واستخدامها طرق امداد ومتوين لقواتهم.

املجل�س الأهلي يف مديرية لودر يدين
حماولة اختطاف املنا�ضل ال�صاد

لودر  /األمناء  /خاص :

أدان املجلس األهيل ملديرية لــودر وأبناء العواذل قاطبة ما وصفوه بـ"العمل
اإلجرامي" الذي أقدم عليه قائد اللواء115مشاة لودر مبحاولة اختطاف املناضل
صالح الخرض الصاد رئيس املجلس األهيل وعضــو املجلس االنتقايل محافظة
أبني أثناء عودته من فعالية مليونية الوفاء ألهل الوفاء .
وأضاف املجلس يف بيان تلقت "األمناء" نســخة منه " :تلك املحاولة الغادرة
والفاشلة والتي قادها قائد اللواء ســيف القفيش بنفسه وأفشلها الرشفاء من
منتســبي اللواء األبطال والذين رأوا أن اختطــاف املواطنني إىل مارب ليس من
مهامهم ".
وختم البيان املمهــور بتوقيع األمني العام لدى املجلــس عيل عبدالله عمري
بالقول  " :إننا يف مديرية لودر وبِاســم املجلس األهيل ملديرية لودر نكرر إدانتنا
ورفضنا ملثل تلك األعامل املشــينة والتي تتناىف ومهام القوات املســلحة التي
تنحرص يف حامية ورعاية وتوفــر األمن واألمان للمجتمع واملواطنني  ،وليس
من مهامها ترويع املواطنني واختطاف الناشطني " .
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عدن  /األمناء  /خاص :

طأمن املجلــس االنتقــايل الجنويب
أبناء الشــعب الجنويب يف العاصمة عدن
واملحافظات املجاورة بأن أوضاع الكهرباء
ستكون يف طريقها لالستقرار .
وقــال املجلس االنتقــايل يف ترصيح
صحفي عىل لســان ناطقه الرسمي م/
نزار هيثم  " :ويف الوقت التي تنصلت فيه
الحكومة اليمنية وبشكل متعمد عن أداء
واجباتها نحو شــعب الجنوب وانكشاف
حقيقة تواطؤ بعض وزرائها مبخططات
الفــوىض والتخريــب  ،وعرقلة جهود
تطبيع الحياة فيام يخص توفري الخدمات
األساســية وخاصة وقود محطات توليد
الكهربــاء وتوفري املشــتقات النفطية
للمركبات واحتياجات الوقود ملؤسســة
املياه والعديد مــن الخدمات األخرى  ،مع
العلم أن اإليرادات يف محافظات الجنوب
بأكملها تذهب لحسابات الحكومة اليمنية
لدى البنــك املركزي يف عدن ويتم رصفها

األمناء/خاص:

رفع الطالب املبتعثون للدراســة يف
لبنان لعــام 2019-2020م ،ضمن منح
التبادل الثقايف بــن اليمن وجمهورية
لبنــان رســالة مناشــدة لحكومــة
الرشعية طالبوا فيهــا اإلرساع برصف
مستحقاتهم.
وقال الطــاب املبتعثني وعددهم 34
طالب يف رسالة املناشدة التي بعثوا بها
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بأوامــر حكومية إما لتمريــر صفقات
الفســاد أو توزيعها عىل مناطق الشامل
سواء خاضعة لإلصالح أو للحويث ،وعىل
الرغم من أنها تحتفظ بإيراداتها الخاصة
والتورد عائداتها للبنك املركزي يف عدن ".
وأضــاف  " :بــأن قيــادات املجلس
االنتقــايل ،وبتوجيهــات مبــارشة من
الرئيس القائد عيدروس قاســم الزُبيدي،
يتحركون وبصورة حثيثة لتوفري الخدمات
املجتمعية؛ حيث تم تكليف كل من الدكتور
عبدالنــارص الوايل عضو هيئة رئاســة
املجلس رئيس القيادة املحلية يف العاصمة
عدن ،والدكتور عبدالسالم حميد مستشار
رئيــس املجلــس للشــؤون االقتصادية
وقيادات املجلــس االنتقــايل الجنويب
التجار
املتواجد يف عدن بالتفــاوض مع ّ
املوردين للمشتقات النفطية ".
وأكــد هيثم إنــه ومبوجــب ذلك تم
الحصول عــى كميات إضافية من الديزل
التجاري مــن قبل أحد تجــار محافظة

حرضمــوت ،لتأمــن الوقــود ملحطات
الكهرباء خــال الفرتة القادمة ،إىل حني
وصول الكميات املخصصة لها ،والتي يبذل
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب جهودا
استثنائية للحصول عليها وستصل قريب ًا
إىل مصايف عدن .
وبناء
ووأوضح ناطق االنتقايل بأنه "
ً
عىل ماتقدم فقد تم تأمني الحصول عىل
وقود محطات إنتــاج الطاقة الكهربائية
بكمية  1500طن ديــزل يومي ًا ،بد ًال من
1000طــن ،التــي كانت تــرف خالل
األسبوع املايض ،وبإذن الله سيكون هناك
تحسن ملموس يف إنتاج وتوزيع الطاقة
الكهربائية خالل الفرتة القادمة ".
وختم ناطق االنتقايل ترصيحه بالقول
" نجدد التنويه ألبناء العاصمة الجنوبية
عدن بعدم االلتفات لإلشاعات التي يحاول
املغرضون من خاللها إىل إقالق املواطنني،
وتخويفهم فيام يخص موضوع الكهرباء
".

�أ�سرة املفقود همام عقيل الردفاين تنا�شد للبحث عن ابنها
ردفان/األمناء /خاص :

ناشــدت أرسة الشــاب املفقود هامم
سلامن عقيل عثامن الردفاين ( 27عاما)
من أبنــاء منطقة محــاء مديرية حبيل
جرب محافظة لحــج ,كل الخريين الذين
قــد يتعرفــون عليه من خــال الصورة
مســاعدتهم يف البحث عنــه وإبالغهم
مبكانه.
وقالــت أرسة املفقــود يف بالغ صادر
عنها :إنهــا فقدت أثر ابنهــا وانقطعت
جميع أخباره أواخر شهر فرباير من العام
الحايل ــــ عندمــا كان يف طريقه إىل
حرضموت يف مهمة عمل ــ .
وقالت األرسة يف البالغ الصادر عنها:

إن ابنهــا كان قد تعرض
يف وقت ســابق لعملية
تقطع يف الطريق الرابط
بني أبــن شــبوة من
عصابة مجهولــة أثناء
ذهابه يف مهمة عمل إىل
حرضموت ,حيث أطلقوا
عليه النار والذوا بالفرار
يف محاولــة اغتيال نجا
منها بأعجوبة .ليستقر
يف منزلة طــوال ثالثة
أشــهر حفاظــا عــى
سالمته بعد تلقيه تهديدات بالتصفية من
عدة جهات مجهولة ,وعندما قرر العودة

إىل حرضمــوت عرب ذات
الطريق انقطعــت أخباره
نهائي ًا.
ويعــد املفقــود أحــد
نشــطاء الحراك الجنويب
الذين لهــم مواقف رافضه
لوجود السلطات القمعية
منــذ العــام 2007م وله
مواقــف نضاليــه كثرية,
وتعرض للسجن واملالحقة
ملرات عديدة عــى خلفية
منارصته للقضية الجنوبية
ونشــاطه يف الحركة الوطنية الجنوبية
السلمية "الحراك الجنويب".

نا�شط جنوبي خماطبا الأحمر وملي�شيات الإخوان :

ن�ساء �صنعاء ولي�س عــدن من ق�ص�صن �ضفائرهن و�أحرقن براقعهن!
عدن/األمناء/خاص:

قال ناشط ومدون سيايس :إنه يتذكر
قبل أكــر من ســنتني أن قامت إحدى
النســاء يف صنعاء بقص شعر رأسها
ورميــه عىل األرض مســتنجدة بجيش
مارب اإلخواين وقبائل اليمن (الشامل)
أن يهبوا لحامية النســاء يف صنعاء من
املليشيات الحوثية .
وقال الناشــط "فهد الصالح العويل:
إنــه يتذكر كذلك قبل أكرث من ســنه أن

الطالب املبتعثون للدرا�سة يف لبنان يوجهون نداء ا�ستغاثة!
عرب "األمناء" بأنهم ســافروا إىل لبنان
عىل حسابهم الخاص بعد أن تم وعدهم
بأنه سوف يتم رصف مستحقاتهم فور
وصولهم إىل لبنــان بحجة عدم وجود
ميزانية لدى الوزارة املعنية وأيضا بسبب
االضطرابات التي تشهدها البالد .
وأضافــوا  ":مر عــى وصولنا إىل
لبنان شــهران حتى اآلن ومل يتم رصف
أي مستحقات لنا وهو األمر الذي يهدد
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مســتقبلنا ويضطرنــا إىل التوقف عن
الدراسة لكون لدينا التزامات كثرية منها
إيجار السكن ورســوم الدراسة واألكل
والرشب وإيجارالتنقــات وغريها من
املتطلبات".
وناشدوا يف ختام رسالتهم الجهات
ذات العالقــة يف تبادل املنــح الثقافية
النظر إىل معاناتهم والعمل عىل إرسال
مستحقاتهم املالية.

مجموعة من النساء يف صنعاء قمن بخلع
براقعهــن ورميها عــى األرض وحرقها
مستنجدات بجيش مارب اإلخواين وعيل
محســن وقبائل الشــال للدفاع عنهن
وحاميتهن من تجاوزات مليشيات الحويث
".
وأضاف العــويل بالقول  " :طبع ًا حرق
النساء يف صنعاء ضفائر شعرهن ورمني
براقعهن ومل يحرك كل هذا الغرية والحمية
لــدى جيش مــارب اإلخــواين ومل يثري
حامسة "عيل محسن األحمر" ومل تتحرك
قبائل الشامل صوب صنعاء" .

رئيس التحرير

مدير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

واســتطرد بالقول " :اليوم نرى جيش
مارب واإلرهايب عيل محسن وقبائل الفيد
الشــالية تحركت فيهم جينات الرجولة
والشجاعة وتحركوا صوب الجنوب لغزوه
واحتالله " .
وختم الناشــط العويل حديثه بالقول :
"عفو ًا قولوا لجيش مارب اإلخواين وزعيم
اإلرهــاب العجوز عيل محســن وقبائل
الشامل أن العنوان خطأ؛ فمن أحرقن شعر
رؤسهن ورمني براقعهن مستنجدات هن
نساء من صنعاء وليس عدن! " .

الم ــدير الفن ــي

مراد محمد سعيد
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