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األمناء / خاص:
أطلق وزير النقل السابق صالح الجنويب ترصيحات 
تحريضية تدعو إىل أعامل عنف وفوىض يف العاصمة 

عدن، ال تخدم إال الجامعات اإلرهابية. 
وقال الجبواين، يف تغريدة له عىل تويرت، انه حان 
الوقت أن يأخذ الشــعب زمام املبــادرة والخروج إىل 
الشوارع وعدم العودة إىل للمنازل، إال بسحل القوات 

األمنية، التي وصفها بوكالء السعودية واإلمارات. 
رســائل  الجبواين  ترصيحات  مراقبــون  واعترب 

املمولة  اإلرهابية  والجامعــات  للعصابــات  واضحة 
من جهات وقــوى ال تريد للعاصمــة عدن والجنوب 

االستقرار. 
وقال الباحث الجنويب ســعيد بكــران إن صالح 
الجبواين يبرش بأعامل ســحل يف الشــوارع، وحني 
يقوم األمن مبهامه تجاه البالطجة واإلرهابيني يرجع 

للبكاء والنواح .
وأضاف يف تغريدة له عــىل تويرت: "إن الجبواين 
ومن معه من القتلة يريدون سفك الدماء وآخر همهم 

حل معاناة الناس".

األمناء / خاص:
األمريكيــة  الخبــرة  قالــت 
القومي  األمن  شئون  يف  املختصة 
)أرينــا تســوكرمان(: "إن حزب 
لتنظيم  اليمني  -الفــرع  اإلصالح 
اإلخوان املسلمني- فشل يف تقديم 
املشرتكة،  للقوات  برية  مســاعدة 
مليشيا  لطرد  معركة  تخوض  التي 
الحويث من مناطق تعز، عىل الرغم 
من الفرصــة املتاحة لتغير قواعد 
املدعومة من  املليشيات  اللعبة ضد 

إيران".
وقالت تسوكرمان، يف ترصيح 
أن  املمكن  مــن  "كان  إنه  لـــها، 
تعز  يؤدي فتح جبهــة أخرى يف 
الحوثيــني  إىل تشــتيت قــوات 
اتبعوها  التي  نفســها  بالطريقة 
بشكل اسرتاتيجي يف جميع أنحاء 

البالد".
وأضافت: "هناك جبهات كثرة 

يف تعز، لو أشعلتها قوات اإلصالح، 
لكانوا قد ساعدوا القوات املشرتكة 
كثرًا. وبالفعل سرفع الحصار عن 

املدينة من الجهة الغربية".
وقالــت إن "الحياد" الظاهري 
حول  تســاؤالت  يثــر  لإلصالح 
هدفهم السيايس النهايئ، مضيفة: 
الســيطرة  توليه  من  الرغم  "عىل 
عىل معظــم مفاصــل الحكومة 
اليمنية، فقد أثبــت اإلصالح أنه ال 

يهتم بأي يشء يتعلق باليمن".
الخبــرة األمريكية  وأكملــت 
أظهر  األحوال،  أحسن  "يف  قائلة: 
مســؤولو اإلصــالح القليــل من 
الحــامس يف هزميــة الحوثيني 
يف امليــدان وتم ربــط العديد من 
خدمت  التي  الغــادرة  الترسيبات 

وكالء إيران يف اليمن".
وعربت تسوكرمان عن خشيتها 
من أن "اإلصالح ســيرسب بعض 
ليستخدموها  للحوثيني  املعلومات 

مستدركة:  املعركة"،  ســاحة  يف 
القوات  "عدا ذلــك، فإن تكاتــف 
كافية  التحالف  وقوات  املشــرتكة 

لسحق قوات الحوثيني".
ورأت أن الحوثيني ما زالوا ليسوا 
يف مســتوى الجيــش التقليدي، 
وإذا ما تم تشتيتهم، فسيواجهون 
صعوبات يف القتــال، عىل الرغم 
من األسلحة املتطورة التي قدمتها 
إيران وعىل الرغم من التحسن يف 
واالستخبارات  التدريب  شــبكات 
بفضل تدريــب حزب الله والحرس 

الثوري اإليراين.
األمريكية  الخبــرة  وخلصت 
القول:  إىل  تســوكرمان  أرينــا 
"أثبت فشــل اإلصالح يف التدخل 
واملعلومات  الخطــط  وترسيبات 
أنه  الحويث  لقوات  االسرتاتيجية 
أمام  عائق  اإلصــالح(  حزب  )أي 
طــرد اإلرهابيــني الحوثيني من 

املنطقة".

األمناء / خاص:
أظهرت وثيقة مرسبة عن تعامل 
اليمن، حجم  الله مع قتاله يف  حزب 
االنهيار الذي يعاين منه هذا الفصيل 
املليشيات  شــأن  شــأنه   - املدعوم 

الحوثية - من إيران.
الوثيقة املرسبة معنونة بـ"تعليق 
مراســم تأبني الشــهداء"، وتضّمن 
التوجيه بتعليق العمل مبراسم تأبني 
أن  عىل  اليمــن،  يف  الحــزب  قتىل 
تقترص املراســم عىل إقامة مجالس 
عزاء لألقــارب مــن الدرجة األوىل 

والثانية فقط.
وتضّمنت الوثيقــة كذلك، أال يتم 
القتل، وأشــارت إىل  توضيح مكان 
التوجيهات حتى  العمل بهذه  أّنه يتم 

تلقي إشعار آخر.
حزب  إقــدام  أن  محللــون  يرى 
الله عــىل هذه الخطوة يعكس حجم 
الخســائر التي تكّبدهــا يف اليمن، 
األرض،  عــىل  الكبر  قتــاله  وعدد 
وذلك بالتزامن مــع تكثيف التحالف 
العريب رضباته النوعية عىل املواقع 
التي يوجد بها  الحوثية  العســكرية 

قيادات إيرانية ولبنانية.
ويخــى حــزب اللــه أن تهتز 
الصــورة العســكرية التــي حاول 
إظهارها أمــام الرأي العام، وهو أمر 
الجنائزية  املشاهد  من  قراءته  ميكن 

تتساقط يف  التي  الله  لعنارص حزب 
امليدان.

وهناك عالقــة قوية تربط حزب 
الله يف لبنان مبيليشــيا الحويث يف 
اليمــن، باعتبارهام أداتــني لتنفيذ 

مرشوع إيران يف املنطقة.
ا  ويعترب حزب الله العًبا أساســيًّ
إيران عليه  اعتمدت  اليمن، حيث  يف 
بشــكل كبر لتدريب الحوثيني عىل 
العسكرية  انطالًقا من خربته  القتال 
كأقدم مليشيات مسلّحة تابعة إليران 
يف املنطقة، إىل جانب عالقته القوية 

والقدميــة بالقيــادة اإليرانية عىل 
عكس امليليشيات األخرى.

وإىل جانب الروابط األيديولوجية 
بني املليشــيات وحزب الله، ســعى 
املســاعدة  عىل  للحصول  الحوثيون 
التدريبيــة والدعــم التكنولوجــي 
الله  حــزب  من  العميل  والتوجيــه 

لتحقيق أهدافهم يف امليدان.
الضوء  إيران  أعطت  أن  وســبق 
األخرض لحــزب الله لدعم الحوثيني، 
وذلك من ضمن سياســتها التدخلية 
خرباته  فقــّدم  املنطقــة،  دول  يف 

العسكرية ملليشيا الحويث.
وشــمل هــذا الدعــم التدريب 
العسكري يف اليمن عىل أيدي خرباء 
من حزب اللــه، باإلضافة إىل تدريب 
يف  معســكرات  يف  حوثية  عنارص 

لبنان وسوريا والعراق.
كام أن حــزب الله مل ينكر تدّخله 
يف اليمــن، فأمينــه العام حســن 
نرصالله أعلن يف أكرث من مناســبة، 
جزًءا  اليمن  معتربًا  للحوثيني،  تأييده 
مام ُيســمى "املرشوع املقاوم" يف 

املنطقة.
الله بدعمه  وفيام تباهى حــزب 
املاضية  الفرتات  للحوثيني عىل مدار 
يف ظل تخادمهــام لصالح املرشوع 
اإليراين، فــإّن التوجيه األخر رمبا 
ميّثــل الخطــوة األوىل عىل طريق 

االنهيار.

األمناء/ خاص:
قالت مصادر خاصه لصحيفة "األمناء" إن هناك توجها إلقالة 
أحمد عبيد بن دغر من رئاســة مجلس الشورى اليمني بعد البيان 
الذي أصدره برفقة عبدالعزيز الجباري والذي القي اســتياًء شعبيا 

ورسميا واسعا .
املصادر قالت لصحيفة "األمنــاء" إن قياديا بارزا يف املجلس 
االنتقايل الجنويب "تحتفظ الصحيفة باســمه" مرشح من قبل 

جهات رفيعة لخالفة "بن دغر" يف رئاسة مجلس الشورى.
وبحســب املصادر فقد اعتــرب القيادي البــارز يف املجلس 
االنتقايل الجنويب املرشح لخالفة بن دغر بأن هذا املوضوع سابق 
ألوانه وأن املجلس االنتقايل لديه رؤية واسرتاتيجية واضحة يسر 
عليها وال ميكن الرتاجع عنهــا أو القبول بأي حلول ومعالجات ال 
تضمن للجنوب استعادة دولته ورفع املعاناة عن كاهل املواطن يف 

الجنوب .
مصادر أخرى قالت إن إخوان اليمن يف تركيا بعثوا برســائل 
تطمينية إىل "بن دغر" مفادها بأنهم ســيقفون إىل جانبه ولن 

يسمحوا بإقالته.

األمناء / خاص:
السياسية أروى الشــمري، عن مناصب  الناشــطة  كشفت 

عبدالعزيز جباري وأوالده الثالثة يف الحكومة الرشعية. 
وقالت الشــمري يف تغريدة لها عىل تويــرت: "هذه مناصب 
الفاســد عبدالعزيز جباري، هي: مستشــار رئيــس الجمهورية 

١٣.٠٠٠ دوالر ونائب رئيس مجلس النواب ١٠.٠٠٠ دوالر". 
وأضافت :"إن مناصب أوالد جباري، وهم  الثالثة: جامل جباري 
وزير مفوض ومستشــار بســفارة القاهرة ٧.٥٠٠ دوالر، ووليد 
جباري ملحق بســفارة اليمن بالبحرين ٥.٠٠٠ دوالر، وســامي 
جباري سكرتر الهيئة االستشــارية ملؤمتر الحوار ٥.٠٠٠ دوالر 

شهريا".

األمناء / خاص:
أكد األكادميي الجنويب الدكتور فضــل الربيعي أن قوى الرش 

لجأت إىل حرب تجويع الشعب وذلك لرضب الجنوب وقضيته.
وأشار الربيعي إىل أن قوى الرش اإلرهابية اتخذت من التجويع 

هدفًا إلضعاف االنتقايل وشعبيته يف الجنوب.
وقــال الربيعي يف تغريده عىل موقــع "تويرت": "مل تَر قوى 
الرش يف حربها ضد الجنوب واالنتقايل إال من بوابة تجويع الناس 

عامة ألنهم خرجوا لتأييد االنتقايل".
وأضاف: "وبالتايل فهي من خالل ذلك تستهدف إضعاف شعبية 

االنتقايل، فاملحصلة رضب الجنوب وقضيته".

األمناء / خاص:
لقي قيادي حويث بارز مرصعه بعد تعيينه يف منصب عسكري 

جديد.
وقالت مصادر متعددة إن القيادي الحويث املنتحل رتبة عميد، 
محمد عبدالله مطــر العنرثي العويري، املكنــى "أبو جابر" لقي 

مرصعه خالل معارك األيام األخرة.
وكانت املليشــيات قامت - مؤخــًرا - بتعيني القيادي الحويث 
‘‘العويري’’ مرشفا عاما لجهاز األمــن واملخابرات فرع محافظة 

صعدة، وتقلد قبلها عددا من املناصب األمنية والعسكرية.
كام كلفته املليشيات - يف وقت سابق - بقيادة مجاميع قوات 
األمن املركزي، خلفا للقيادي املدعو أبو نارش العويري، والذي انتحل 

صفة أركان حرب األمن املركزي فرع عمران، وقتل قبل أسابيع.

أخبار

وزير �شابق يف ال�شرعية يدعو للفو�شى ويب�ّشر باأعمال �شحل يف ال�شوارع

خبرية اأمريكية: امل�شرتكة تثبت �شهولة �شحق احلوثيني.. و)الإ�شالح( العائق الأكرب

وثيقة �شرية حلزب الله اللبناين توؤكد تورطه بالقتال مع احلوثيني

قيادي بارز بالنتقايل مر�شح خلالفة )بن دغر(

تعرف على منا�شب ومرتبات 
عبدالعزيز جباري واأولده الثالثة

اأكادميي جنوبي: قوى ال�شر جلاأت اإىل 
حرب التجويع ل�شرب اجلنوب وق�شيته

م�شرع م�شوؤول ع�شكري حوثي بعد اأيام من 
تعيينه يف من�شب رفيع


