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أخبار

األمناء/ خاص :
 

 يتواصل التنســيق )الحويث – اإلخــواين ( بالخروج للعلن 
بطرق وأســاليب ومبصالح جديدة وذلك عقب االتفاقات االخرية 
التــي توصلت اليها الجامعتني بعد توقــف زحف الحوثيني  نحو 

مدينة مأرب ،  والتي نرشت عنها »االمناء« يف عدد سابق .
الجديد يف  العالقة والتنسيق )الحويث – اإلخواين ( هذه املرة  
اتجه  نحو ثروات الجنوب بعد االتفاق بعدم املساس برثوات مأرب 

     .
وحصلت صحيفة »االمناء« عــى معلومات وثيقة تفيد بأن 
وكيل األمن الوقــايئ للحوثيني مطلق املراين عــاد  خالل األيام 
القليلة املاضية للظهور  يف شــبوة  بعد ان وصلها اخر  مرة  يف 

رمضان  املايض .
وأوضحت املصــادر بأن املراين التقى بقريب  حمود املخاليف 
املسؤول عن املليشــيات القادمة من تعز  اىل عتق  والتقى ايضا 

بقائد محور عتق وقائد حامية  حقول  العقلة.
ومل  توضح املصادر لـ »االمناء« ما الذي تم يف تلك  اللقاءات  
اال ان مصادر  أكدت بأن معسكرات  حمود  املخاليف يف تعز  التي 
يتلقى أفرادها التدريبات يف يف قلعه املقاذرة  وجبل حبيش بدأت 
بإرسال املزيد من املقاتلني الذين يتلقى الفرد الواحد منهم )350( 

دوالر كل شــهر بينهم متحوثني إىل شبوة ، عرب جامعات  تحت 
عدة مســميات باعتبارهم عامل مدنيــني ، بالتزامن مع وصول 

مقاتلني حوثيني من رداع إىل  شبوة  .
مصادر أكدت  لصحيفة »األمناء« ان الغرض من هذا التحشيد 
هو الخروج مبظاهرات وتنفيذ اعتصامــات ، بعدها يتم اقتحام  
بالحاف والسيطرة عليه  وتأمني كل املنشآءت النفطية وصوال إىل 

تأمني كل حقول النفط يف حرضموت .
وكشــفت مصادر »األمناء« عــن اتفاقات بــني الحوثيني 
واإلخوان لتقاسم الرثوات ، بعد مغادرة  القوات اإلماراتية ، مشرية 
إىل أن هذه االتفاقات متت بعلم قيادة الرشعية يف الرياض والتي 

تريد الوصول إىل سقطرى ايضا.      
مســؤول محيل يف عتق قال لصحيفة »األمناء«  ان املحافظ 
محمد صالح بن عديو  أكد لهم األسبوع املايض برضورة  السيطرة  
عى بلحاف قبل تشــكيل الحكومة وطرد القــوات  االماراتية .. 
وقال بانه عى تواصل دائم مع الســفري  السعودي آل جابر بهذا 
الشــأن  وكل قيادة  الرشعية يف الرياض يطلبون منه السيطرة 

عى بلحاف .
واضاف املسؤول املحيل لـ«االمناء« نقال عن بن عديو مطالبته 
للمسؤولني يف املحافظة بتوعية الناس بأن بلحاف السيطرة عى 

بلحاف ستكون لصالح ابناء املحافظة.

عدن / األمناء / خاص :
 

من  »األمنــاء«  صحيفة  علمــت 
جرى  قد  بأنه  الصلــة  وثيقة  مصادر 
مطلع األسبوع احتجاز سفينة دخلت 
إىل ميناء عــدن الدويل بدون ترصيح 
بأنها  املصادر  وعى متنها مواد تقول 
خطرية وقد جرى التحفظ عليها وسط 

تكتم شديد .

وأوضحت املصــادر أنه يف مطلع 
االسبوع الجاري دخلت سفينة تسمى 
)باولــة( بدون ترصيح ) منفســت( 
تم  وبعد دخولهــا إىل مينــاء  عدن 
إيقافها ووضع حاجز امني عليها بعد 
احتجاز التاجر الذي ينمتي إىل منطقة 
تهامة مبحافظــة الحديدة واثنني من 
رشكاء التاجر وهــم من صنعاء ولهم 

عالقة مبارشة بقيادات حوثية عليا .

وتحصلت »األمناء« عى معلومات 
تفيــد بان  الســفينة )باولة (  تحمل 
شــحنة ســكر بينها خمس حاويات 
تحتــوي عى مواد محضــورة ، وقد 
جرى وضــع الســفينة تحت حامية 
وسط تكتم شديد عى ما بداخلها غري 
أن  الصحيفة أشــارت إىل  أن مصادر 

هذه املواد خطرة جدًا .

االمناء/خاص:
 

دأب عدد من مرتزقة النظام القطري، أمثال عبدالعزيز 
جباري، وتوكل كرمان، ويارس اليامين، وســمري النمري، 
وأنيس منصور، ومختار الرحبي، وســيف الحارضي، ومن 
يعتقدون أنهم ما زالوا يف نظر الشــعب اليمني محسوبني 
عى الرشعية اليمنيــة، عى مهاجمة التحالف الذي تقوده 
اململكة لدعــم الرشعيــة، وتخليص اليمن مــن الهيمنة 
اإليرانية، التي تحاول املليشيات الحوثية فرضها يف بعض 
املحافظات واملديريات، التي ستحرر من وجودهم إن عاجاًل 

أو آجاًل.
واســتمرأ هؤالء املرتزقة الحديث عــن حرصهم عى 
القضيــة اليمنية، وهم الذين يتاجرون بها، ويســرزقون 
من خالل مغالطاتهم للحقائق من خاللها، خدمة ألجندات 
ال تتمنى الخري لليمن واليمنيني، وال يفّوتون أي مناســبة 
وطنية مينية فيها دعم للرشعية، إال ويســتغلونها ملغالطة 
الحقائق واإلساءة للمملكة خاصة والتحالف عامة، إرضاء 
ألســيادهم يف الدوحة وإســطنبول، الذيــن من خاللهم 
ميارسون البذخ يف عواصم عاملية عى حساب هموم وآمال 
وتطلعات حكومة رشعية تســعى جاهدة الستعادة اليمن 
املنهوب، وشعب ال يزال يرزح تحت وطأة إرهاب املليشيات 

الحوثية.
وجوبهت حامقــات هؤالء الخونة بحالــة من التذمر 
واالســتياء يف صفــوف اليمنيــني الذيــن وصفوهــم 

باملعتوهني، الذين مل يلتفتوا وهــم يهاجمون اململكة إىل 
الفعاليات الوطنية اليمنية، التي تؤكد االحتفاء مبن ساندوا 
وعاضدوا القضية اليمنية بكل صدق وإخالص، تدعمهم يف 
ذلك مواقف اململكــة وإرصارها عى عدم التخيل عن اليمن 
وقيادته الرشعية املعرف بها دولًيا، وشــعبها التواق إىل 

مين سعيد بعيدًا عن التدخالت واألجندات الخارجية.
وأشــاروا إىل أن عى هؤالء الخونة قبل طعن القضية 
اليمنية واإلســاءة للتحالف الذي تقوده اململكة، األخذ بثار 
زعيمهم الراحل عــيل عبدالله صالح، واالبتعاد عن الرثثرة، 
واملســاهمة يف تحرير اليمن من حثالة الحويث وحامس 

وحزب الله واملجوس.
ووصفوا هــؤالء الخونة بالجهلة الذين يتذاكون عندما 
اليمنية.  يتعلق األمر باالســرزاق عى حســاب القضية 
وطالبوهم بالبقــاء حيث هم ألن لليمن رجاله األوفياء مع 
األوفياء وليس الخونة الذين يرقصون عى هموم الشــعب 

اليمني.
ويرى اليمنيون أن هــؤالء الخونة املوزعني يف بعض 
عواصم الغــدر، يلعبون أدوارًا مختلفــة، متى عليهم من 
أولياء نعمتهــم يف الدوحة وإســطنبول، لكن التاريخ لن 
يرحمهم، خصوصا أنهم يظهرون عرب وسائل إعالم عرفت 
بالعداء للقضية اليمنية، ومعاداتها للمملكة كقائدة لتحالف 
دعم الرشعية اليمنية، وال تخجل من كيل االتهامات لرجال 
عرفــوا بتضحياتهم من أجل عودة اليمــن، وتخليصه من 

الهيمنة اإليرانية.

األمناء/محمد السالمي:
 

وقعت مبنطقة العنــد جرمية قتل املتهم فيها 
طفالن  بالحادث  واملصــاب  والقتيل  األطفال  أحد 

أيضا من نفس املنطقة.
ويف ترصيح قــال العقيد عــادل عبدالكريم 

الصبيحــي مدير أمن تنب بــأن مركز رشطة العند 
يواصــل التحقيق يف قضية القتــل حيث يجري 
التحقيق يف هــذه القضية التي قــال بأن جميع 

أطرافها من األطفال.
و أشار إىل أنه ســوف يتم تسليم القاتل من 
قبل اللواء بالعند إىل مركز رشطة العند الستكامل 

التحقيقات يف ظروف ومالبسات هذا الحادث.
ونقلت جثة الطفل القتيل إىل ثالجة مستشفى 
ابن خلــدون أما الطفل املصاب فقد جرى نقله إىل 

إحدى مستشفيات محافظة عدن.
وقال رئيس قســم التحقيق بأمن تنب عارف 
السقاف عن هذه القضية بحسب املعلومات الواردة 

من منطقة العند والــذي إفادة بقيام أحد األطفال 
بإطالق الرصاص من مسدس كان يف حوزته عى 
اثنني من زمالئه مــام ادت تلك الطلقات إىل وفاة 
احد االطفــال ويدعى عبدامللك بــن وديع واالخر 
يدعى طالل بن سمري وهو حاليا مرقد يف العناية 

املركزة يف احد مشايف عدن ويف حالة حرجة.

األمناء/ العرب:

كشــفت مصادر سياسية عن 
تحول الفــت يف املوقف العامين 
املدعوم من  النشاط اإلخواين  إزاء 
قطر الذي كان يتخذ من العاصمة 
لتنسيق  مركزا  مســقط  العامنية 
الهجــامت اإلعالمية ضد التحالف 
مشرية  السعودية،  بقيادة  العريب 
تضيق  باتت  عامن  سلطنة  أن  إىل 
بـ”خلية  يعــرف  ما  عى  الخناق 
عى عالقة  األمر  وأن  مســقط”، 

بتحسني العالقة مع السعودية.
وذكرت املصادر أن الســلطات 
العامنيــة طلبــت مــن بعــض 
اليمنيني،  واإلعالميني  الناشطني 
اإلخوان،  جامعة  عى  املحسوبني 
األنشطة  مامرســة  عن  التوقف 
من  للتحالف  املعاديــة  اإلعالمية 
البالد؛ وهو ما  أو مغادرة  أراضيها 
اإلعالمية  القيادات  من  عددا  أجرب 
كانت  التي  اليمنية،  والسياســية 
تعمل ضمــن “خلية مســقط”، 
عى االنتقال إىل مدينة إسطنبول 

الركية.
وأكــدت أن تحــوالت املوقف 
العــامين من النشــاط اإلخواين 
جاءت  الدوحة،  من  املمول  اليمني 
ضمن سياســة السلطان هيثم بن 
طارق، وهي سياســة تقوم عى 
إقامة عالقات إيجابية مع جريانها.

ونقل مستشــار وزارة اإلعالم 
الرشيف  طالــب  فهــد  اليمنيــة 
عــن مصدر خاص أن الســلطات 
العامنية وّجهــت إنذارا للصحايف 

اإلخواين سمري النمري الذي يعمل 
القطرية  الجزيرة  لقناة  مراســاًل 
يف مســقط، عى إثر نشــاطاته 
السعودية  إىل  املسيئة  التحريضية 

واليمن داخل األرايض العامنية.
قد كشــفت،  “العرب”  وكانت 
“خلية  بعنوان  ســابق  تقرير  يف 
مسقط تشــّن الهجامت اإلعالمية 
مبشــاركة  العريب  التحالف  عى 
مكتب  نشاط  تحّول  عن  قطرية”، 
قنــاة الجزيرة يف مســقط الذي 
يديــره إعالمــي إخــواين ميني 
إىل مركــز إعالمي متقــدم إلدارة 
األنشــطة اإلعالميــة القطريــة 
املعادية للتحالف العريب يف اليمن.

إنتاج مواد  املكتب عى  ويعمل 
إعالمية من داخل األرايض اليمنية 
العريب  التحالــف  دور  لتشــويه 
بالتعاون  أهدافه  يف  والتشــكيك 
مع عنــارص إخوانية مــن داخل 
املحافظــات املحــررة. كام يقوم 
صنعاء  يف  للجزيــرة  آخر  مكتب 
بدور مشــابه من داخــل مناطق 

سيطرة الحوثيني.
ولفتــت هذه املصــادر إىل أن 
جامعة اإلخوان يف شــبوة تكثف 
معســكر  محيط  يف  تواجدهــا 
التحالــف العــريب يف بلحــاف، 
بالتــوازي مــع توجيه رســائل 
قيادة  عــرب  وإعالمية  سياســية 
املحافظة  يف  املحليــة  الســلطة 
مبطنا  تهديدا  تتضمــن  )إخوان( 
لقــوات التحالف بأنها ســتكون 
حال  يف  شعبي  الستهداف  عرضة 

مل تغادر املنطقة.

عدن/األمناء/مصطفى ابراهيم:

ناشــد مئات من األرس املعدمــة والفقرية مبديريــة املنصورة محافظ 
محافظة عدن احمد مللس بالنظر والتحقيق يف املســاعدة النقدية التي تقدم 
من منظمة الغذاء العاملي التي يتم رصفها عرب الكرميي والتي ترصف شهريا 

كمساعدة تحت ارشاف الشؤون االجتامعية.
وقالت هذه االرس يف مناشدتها عرب »األمناء« انه مل يتم تسجيلها بينام 
عملية التسجيل متت عند منتصف الليل وال يعرفون ما هي االسباب التي أدت 

إىل تسجيل األسامء يف هذا الوقت املتأخر من الليل.
واضافت تلك االرس يف مناشــدتها :« اننا نطلب منكم تســجيلنا اسوة 
باآلخرين حيث واننا األشــد فقرا من الذين تم تســجيلهم وقــد قمنا مرارا 
بالحضور إىل الشؤون االجتامعية وإشــعاره بالحالة التي نعيشها ولكن ال 
حياة ملن تنادي عى الرغم من أن مدراء مكاتب الشؤون االجتامعية باملديريات 

يقومون بتسجيل األرس األكرث )شبعا( بديال عن االرس االشد فقرا«.
واشــارت تلك االرس يف مناشــدتها :« نطلب منكــم الوقوف اىل جانبا 
وانصافنا من هذا الظلــم وانتم تعرفون الوضع االقتصادي الذي منر به نحن 

ذوي الدخل املحدود«.
واختتموا مناشــدتهم :« لوال الغالء وارتفاع االسعار ملا رفعنا مناشدتنا 

اليكم ، راجني منكم النظر يف مناشدتنا هذه بعني االعتبار«.

تفا�صيل اتفاق )اإخواني - حوثي ( على اقتحام بلحاف

احتجاز �شفينة دخلت ميناء عدن بدون ت�شريح و�شط تكتم �شديد

�شحيفة �شعودية تن�شر قائمة �شوداء ل�شخ�شيات مينية تعمل مل�شلحة الدوحة وتف�شح دورهم

حمافظة حلج ت�شهد جرمية فريدة من نوعها اأطرافها اأطفال

الأ�شر املعدمة والأ�شد فقرا تنا�شد املحافظ »ملل�س« اإن�شافها 

 بن عديو: نحن على توا�شل مع ال�شفري ال�شعودي بخ�شو�س خروج القوات الإماراتية
�شحيفة بريطانية : �شلطنة عمان ت�شّيق 

اخلناق على »خلية م�شقط« اليمنية


