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أخبار

األمناء/خاص:
 

تراجــع الرئيس عبدربه منصور 
هادي عن قرار ترشيح معني عبدامللك 
مناصفة  جديدة  حكومة  لتشــكيل 
مع املجلس االنتقايل الجنويب وفقا 

التفاق الرياض .
العاصمة  يف  مصــادر  وقالت   
لصحيفــة  الريــاض  الســعودية 
»األمناء« إن الرئيــس هادي تراجع 
الحكومة  لرئاسة  معني  ترشيح  عن 
ووضع رشوًطــا تعجيزية أدت إىل 

عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة .
هادي  رشوط  أن  أكدت  املصادر 
جاءت بعد ضغــوط من جناح قطر 
وتركيــا يف الرشعية الــذي يحاول 
جاهدا ومنذ اليوم األول إفشال اتفاق 
الرياض وجهود اململكة يف الجنوب.

لـ«األمناء«  قالت  أخرى  مصادر 
لدى  االســتياء  من  حالة  هناك  بأن 
ســفراء الدول الخمس الكربى جراء 
مامطلة هادي وحكومته يف تشكيل 

الحكومة الجديدة .
ومــن جانــب آخر أكــد رئيس 

املجلس االنتقايل الجنويب عيدروس 
الزبيدي حــرص املجلس عىل إنجاح 
اتفــاق الرياض والترسيع يف تنفيذ 

بند تشكيل الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبــون أن الرشعية ال 
بنود  تنفيذ  يف  جديــة  لديها  يوجد 
اتفــاق الرياض وتشــكيل حكومة 
سيكشــف  البند  هذا  ألن  مناصفة؛ 
منذ  وفســادها  الرشعية  حقيقــة 

انطالق عاصفة الحزم.

»األمناء« خاص :

 أقر البنك املركزي يف عدن، يوم أمس األول، إجراءات 
من أجل إيقاف تدهور العملة املتسارع.

وتضمنــت هذه اإلجراءات التي أقرهــا البنك، خالل 
اجتامع اســتثنايئ يف مقر البنك مبدينة عدن برئاســة 
محافظ البنك شــكيب حبييش، إيقاف مؤقت لرتاخيص 
نشــاط أربعة من كبــار رشكات الرصافــة، وإعطائها 
مهلة ال تتجاوز أســبوعني لتصحيــح أوضاعها ووقف 
مخالفاتها، وتنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة عىل 
رشكات ومنشآت الرصافة، لضبط املخالفات واملضاربات 
بالعمالت يف سوق رصف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة 
عىل من يثبت عليه ذلك، مبا فيها سحب ترخيص نشاطه.

وتوعد البنك املركــزي رشكات الرصافة، إذا مل تلتزم 
باإلجراءات، بسحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة 

نهائية.

وتضمنت اإلجراءات إيقاف كافة شــبكات الحواالت 
املاليــة املحلية وذلك ابتداًء من يوم الســبت املوافق 26 
ســبتمرب 2020م، عىل أن يقدم القطــاع املختص لدى 
إمكانية اســتخدام إحدى  املركزي تصــورًا حول  البنك 
الشــبكات القامئة لفرتة مؤقتة، إىل حني إنشاء شبكة 
ماليــة موحدة تعمل تحــت إرشاف البنك املركزي، ويف 
أقرب موعد ممكن، وعدم بيع العمالت األجنبية من قبل 
رشكات الرصافة ملنشــآت الرصافــة الفردية، باإلضافة 
إىل حظــر التعامل بالعمالت األجنبية كوســيلة للدفع 
يف املعامــالت التجاريــة والخدميــة الداخلية، وعدم 
السامح لرشكات ومنشــآت الرصافة التعامل باملصارفة 
أو بيــع النقد األجنبــي للتجار املســتوردين لعدد من 
السلع األساسية، وهي املشتقات النفطية وحديد البناء 
واألخشاب واإلســمنت وأعالف الدواجن والسكر واألرز 
والقمح، وكذا منع رشكات الرصافة تقديم أية تسهيالت 

ائتامنية للرصافني ووكالئهم الذين يتم التعامل معهم.

»األمناء« خاص :

 حذر محسن األحمر، رئيس إدارة رشكة ذكوان للخدمات 
النفطية، محافظ حرضموت، البحســني، من أي خطوة يقدم 
عليها ملنع تصدير النفط من حرضموت بعد تهديده يوم أمس 

األول بوقف تصديره.
وقال الصحفي الحرضمي محمد باحــداد يف تغريدة له 

عىل »تويرت«:  »محسن عيل محسن األحمر رئيس إدارة رشكة 
ذكــوان للخدمــات النفطية يحذر محافــظ حرضموت فرج 

البحسني من مغبة منع تصدير النفط«.
وأضــاف باحداد: »األحمر دعــا رشكات خدمات الحقول 
النفطية إىل رفع مذكرة للرئاسة اليمنية ضد البحسني بسبب 
اإلخالل الجســيم باألعــامل واملهام املوكلة إليه واســتغالل 

الظروف الحالية بالتمرد ضد الدولة«.

»األمناء« خاص :

 هاجم الصحفــي اليمني جالل 
الرشعبي الصفقة التي عقدها نائب 
الرئيــس عيل محســن األحمر مع 

الحوثيني لإلفراج عن نجله وأخيه.
إطــالق  أن  الرشعبــي  وأكــد 
لنجل عيل محســن فجر  الحوثيني 
لعدة  ترحيبا،  وليــس  موجة غضب 
أســباب، منها: تكريــس املناطقية 
أن  والتمييز واملذهب، كام كشــفت 
حبل التواصل مــع الحوثيني ما زال 
مفتوحا بعيدا عن القنوات الرسمية.

وأوضح أن هذا اإلفراج يؤثر عىل 
املفاوضات الجارية بشــأن األرسى 
يف ســويرسا ويقدمهــا وكأنهــا 
أنه رضب  مرسحيــة هزلية، كــام 
مرشوعية الدولة ورشف املؤسســة 
التي ما زال وزير دفاعها  العسكرية 

الرشعي معتقال لدى الحوثيني.
وأشــار إىل أن توقيــت اإلفراج 
وطريقته مع ما يحدث مبأرب يفتح 

نهم  سقوط  من  التساؤالت  عرشات 
حتى الجوف ووضع قبيلة مراد اآلن 

يف املواجهة مع الحويث.
ولفــت الرشعبــي أن الصفقة 
توضــح طريقة تعامــل النائب مع 
الدولــة وتضع عالمات اســتفهام 
لعالقة النائــب بالرئيس الذي ما زال 
أخوه »نارص« معتقال وعالقته أيضًا 
زال  ما  الذين  ومقربيه  صالح  بأبناء 
أن هذا  عدد منهم بالسجون، مشريًا 
اإلفراج فيه قلة وفاء واستهتار بحياة 
أبرز املقربني والحلفاء السياسيني له 

منذ ثالثة عقود »محمد قحطان«.
قد  الحــويث  جامعة  وكانــت 
أفرجت يوم أمس األول عن نجل نائب 
محسن  عيل  الفريق  اليمني  الرئيس 
األحمر وأخيه مقابل إفراج الرشعية 
عن قيادي يف الجامعة كان محتجزًا 
يف مأرب مع أحد مرافقيه منذ أكرث 
مــن عامني يف صفقــة بعيدة عن 

األطر الرسمية للرشعية.

عدن / األمناء/خاص:

ناشد املواطن/ ماهر عيل صالح كاًل 
من النيابة العامــة والقضاء مبحافظة 
عدن بــاإلرساع بالقبض عىل من قاموا 
باالعتــداء عليــه وتعذيبــه ومحاولة 
ارتكبه وتقدميهم  قتله دون أي ســبب 

للمحاكمة.
وقال املواطن ماهر عيل صالح يف 
شكواه التي سلمها لـ »األمناء« بأنه تم 
أشخاص  قبل  من  واستدراجه  اختطافه 
قريبني من األرسة وهــم )س . م . ع( 
و)ع . ع . ص(و)ع . س . م( وآخرين من 
خارج األرسة والذين هذا مل يتم القبض 
عليهم، وحتــى يومنــا، وال حتى ذكر 

أسامئهم من قبل املتهم »سامر« .
»بتاريخ  إنــه  ماهر  املواطن  وقال 
14/7/2020م، تم اســتدراجه من قبل 
ابن املتهم )س( مــن داخل مرفق عمله 
التابع مليــاه الرصف الصحــي ملنطقة 
الســيلة / منرب ستة، أمام نادي النرص، 
وتم االختطــاف تحت ذريعــة أن أخو 
املجني عليه )عزت عيل صالح( مصاب 
برضــوض ومقيد داخل منــزل صهره 
ســامر وكان خديعة من قبل )ع س م 

( الذي حــرض إىل مرفــق عمله وكان 
بالذهاب  وأرغمني  ناريــة  دراجة  يقود 
معه وكان الغــرض اختطايف وتعذيبي 
األبيض  بالســالح  قتــيل  ومحاولــة 

)السكني(«.
»األمناء«  لـ  عليه  املجني  أرفق  كام 
لها، حيث  تعــرض  التي  التعذيب  صور 
واستمر التعذيب ما يقارب الـ 6 ساعات 
ونصف من يوم الثالثاء الساعة العارشة 
ليال وحتى الثالثة والنصف فجرا من يوم 

األربعاء وقال: »قامــوا بخلع مالبيس 
وأخذ جوايل الشــخيص وبعض املبالغ 
الله  الشخصية ولوال لطف  من حقيبتي 
وتدخل الحزام األمني يف الوقت املناسب 

لكنت جثة هامدة«.
واختتــم املواطن ماهر مناشــدته 
بالشــكر والتقدير لقائد الحزام األمني 
كرم مرشقــي، مطالبا النيابــة العامة 
والقضاء بإنزال أقىص العقوبة جزاء ما 

ارتكب بحقه .

األمناء/ خاص :

عىل  »األمناء«  صحيفــة  حصلت   
معلومات وثيقة بأن شــخصيات بارزة 
لــدى الحوثيــني بدأت بــرشاء مباين 
وأرايض يف بعض املحافظات الجنوبية.

وأوضحت املصــادر بأن حرضموت 
واملهرة  هي أكــرث املحافظات الجنوبية 
التــي  تتنامــى فيها عمليــات رشاء 
العقارات باإلضافــة إىل العاصمة عدن  
والتي بدأت فيها مجاميع برشاء مساكن  

للشامليني بواســطة بعض التجار من 
من  الجنوبيني  بعض  مبســاعدات  تعز 

خلف الكواليس.
ويســتخدم الحوثيــون  العملــة 
الجديدة  التي منعوا تداولها يف صنعاء 
لرشاء عقارات يف املحافظات الجنوبية .

وأكدت تلك املصادر لـ«األمناء« بأن 
توجه الحوثيني نحو الجنوب يعد مؤرشا 
خطريا رمبا له عالقة بنقل رشكات سبأ 
فون وواي إىل املناطق املحررة باإلضافة 
إىل نقل جامعــات إخوانية من صنعاء 

إىل عدن .

األمناء/ خاص:
 

 أعلن الشيخ حميد األحمر، رئيس مجلس إدارة رشكة سبأ فون لالتصاالت، 
فصل الشبكة يف املناطق املحررة عن سيطرة االنقالبيني يف صنعاء ونقل املركز 

الرئييس إىل العاصمة عدن. 
وأضاف يف منشــور له عىل الفيســبوك: »لقد كانت سبأ فون أول شبكة 
هاتف ســيار يف اليمن، وكانت الرائدة والقائدة لقطــاع االتصاالت، وأوصلت 
خدمة االتصال لربوع اليمن قبل غريها، وها هي اليوم تحقق سبقا آخر بتحرير 
االتصاالت يف املناطق املحــررة كخطوة بإذن الله يف اتجاه تحرير كامل قطاع 

االتصاالت من األيادي العابثة للمليشيات االنقالبية«.
 وتابع قائال: »أمٌل يتجدد بقرب تحرير كامل أرض اليمن الطاهرة بإذن الله 

ورفد ثبات أرض العزة والكرامة مأرب الخري وغريها من الجبهات«.
 واختتم بقولــه: »أصبح مبقدور أبناء اليمن يف معظــم املناطق املحررة 
التواصل بأمان يف إطار شبكتهم الوطنية شبكة سبأ فون وعام قريب بإذن الله 
ومبســاندة وزارة االتصاالت ستقدم سبأ فون كافة خدمات االتصال والتواصل 

بأحدث التقنيات«.

هادي يرتاجع عن تر�شيح معني ويعرقل ت�شكيل احلكومة

البنك املركزي يقر اإجراءات حازمة لوقف تدهور العملة

الأحمر يحذر البح�شني من اإيقاف ت�شدير النفط ويتهمه با�شتغالل الظروف والتمرد على الدولة

اإطالق �شراح جنل الأحمر وجتاهل بقية 
الأ�شرى يفجر موجة غ�شب مواطن ينا�شد النيابة العامة والق�شاء بالقب�ض على من قاموا بتعذيبه وحماولة قتله

احلوثيون يبدوؤون ب�شراء عقارات يف 
املناطق اجلنوبية املحررة »تفا�شيل«

حميد الأحمر: حترير �شباأ فون من 
احلوثيني مقدمة لتحرير كل اليمن


