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أخبار

األمناء/خاص:
كشف عضو املجلس السيايس األعىل للحوثيني ســلطان السامعي عن نية 
الجامعة بدعم عنارص ومكونات سياسية يف الجنوب باملال والسالح واالمكانيات 
الالزمة أســامها بـ"األحرار" لقتال قوات املجلــس االنتقايل الجنويب وضباط 

الواجب يف التحالف العريب يف كال من عدن وحرضموت.
وقال السامعي الذي ينحدر من مديرية خدير محافظة تعز يف حفل مبناسبة 
الذكرى الســابعة والخمســون لثورة الرابع عرش من أكتوبر يف صنعاء حرضه 
عددا مــن عمالء الجامعة املدعومة من إيران أن هناك بوادر ثورة كفاح مســلح 

يف املحافظات الجنوبية ضد من وصفهم باملحتلني وعلينا دعم هذه التحركات.
ومنيت جامعة الحويث الساللية بهزمية ساحقة يف محافظات الجنوب التي 

غزتها يف العام 2015م عىل يد رجال املقاومة الجنوبية وتدخل عاصفة الحزم
ولكــن الجامعة مازالت ترتبص وتتأبط رشا بهــذه املناطق وتحاول تحقيق 
احالم العودة حتى ولو متقمصة صفة الجيش الوطني كام تثبت الدالئل يف شبوة 

وأبني.

احلوثي يعرتف بتقدمي دعم ملكونات جنوبية 
الإ�شقاط م�شروع االنتقايل واحتالل اجلنوب

األمناء / خاص :
التابعة  الفضائية  القنــوات  بدأت 
اليمن،  يف  املسلمني  اإلخوان  لجامعة 
يف اســتضافة مسؤولني يف حكومة 
االنقــالب الحــويث، وتقدميهم تحت 
لو  كام  صنعــاء”،  “حكومــة  صفة 
أن الحــرب الدائــرة يف اليمن، قامئة 
بني صنعاء وبقيــة اليمن، وليس بني 
اليمنيني ومليشــيا الحويث الطائفية، 
اليمنيني،  انقلبت عىل مكتسبات  التي 
والتهمت “الدولة” املركزية، التي كانت 

لهم بشكل رمزي. ثِّ ُتَ
التابعة  استضافت “قناة بلقيس”، 
لجامعة اإلخوان املســلمني، واملمولة 
األول هشــام رشف،  أمس  من قطر، 
“وزيــر الخارجيــة”، يف حكومــة 
“رشف”  وظهر  االنقالبيــة،  الحويث 
بصفته  وتحدث  اإلخوانية،  القناة  يف 

صنعاء”،  حكومة  لخارجيــة  “وزيرًا 
حكومة  لخارجية  “وزيرًا  حتى  وليس 

الحويث االنقالبية”.
توكل  تتبــع  بلقيس”،  و”قنــاة 
كرمان، القياديــة يف حزب اإلصالح، 
الذراع السياســية لجامعــة اإلخوان 
املسلمني يف اليمن، وممولة من قطر، 

وتتخذ من تركيا مقرًا لها.
لهشام  “بلقيس”  استضافة  وأثار 

موجــة  رشف، 
عــىل  ســخط 
التواصل  مواقع 
 ، عــي جتام ال ا
اعتــر  حيــث 
ن  شــطو نا
بدايــة  ذلــك 
جديدة  “مرحلة 
التقــارب  مــن 
 - ين ا خــو إل ا
وظهور  الحويث، 
أن ظل  بعد  العلــن،  إىل  التحالف  هذا 

لسنوات من تحت الطاولة.
الناشطون، طالبوا التحالف العريب 
بفضح  اليمن،  للرشعية يف  املســاند 
بقية إخوان اليمن، الذين يســيطرون 
الريــاض، ويتقلدون  الدولة من  عىل 
مناصب عليــا يف الحكومة الرشعية 

ومؤسسات الدولة التابعة لها.

األمناء/خاص:
يواصــل وزير النقــل املســتقيل صالح 
الجبواين الهجوم عىل اإلمارات العربية املتحدة 
العاصمة  الجنويب مــن  االنتقايل  واملجلــس 

السعودية الرياض .
وجعــل الجبواين من نفســه مدافعا عن 
تركيا وتدخالتهــا االرهابية يف الجنوب حيث 
اتهــم صالح الجبــواين يف تغريــدة له عىل 

)تويرت( دولة اإلمارات بالعداء لرتكيا .

ومنــذ تعيني الجبواين وزيــرا للنقل قبل 
أكرث من عامني وضع نفســه محامي ومدافع 
عن املشــاريع التي تولها قطــر وتركيا يف 
املنطقة  العريب يف  املعادية للمرشوع  الجنوب 
التي تقوده اململكة العربية الســعودية ودولة 

اإلمارات .
اململكة  يف  الجبــواين  صالــح  ويتواجد 
العربية الســعودية بعد دعوته من قبل القيادة 

السعودية قبل عدة أشهر .

األمناء/خاص:
انخــرط املجلــس االنتقــايل بجملة من 
النشاطات السياسية الداخلية هدفها األسايس 
إنهــاء الفرقة ومللمة املكونــات الجنوبية مبا 

ينعكس إيجابا عىل نتائج التحركات الخارجية.
وكثف املجلس جهوده األمنية والعسكرية 
باملحافظات  للحفاظ عىل اســتقرار األوضاع 
الجنوبية مبا مينع وجود أي ثغرات ينفذ منها 

أعداء الجنوب.

ويأيت ذلك تزامنا مع تحركات دبلوماسية 
ناجحة يجريها املجلس يف العاصمة السعودية 
الرياض مع ســفراء دول عظمــى واملبعوث 

األممي لليمن.

عدن / األمناء / خاص :
عن  لـ"األمناء"  خاصة  مصادر  كشــفت 
موعد التشــغيل التجريبي ملحطة كهرباء عدن 
الجديدة بقــدرة 264 ميجا والتي وقع الرئيس 
إنشــاءها يف  اتفاقية  عبدربه منصور هادي 

21يوليو من العام  2018م .
كهرباء  مرشوع  بــأن  املصادر  وأوضحت 

عدن الجديدة الذي تــرشف عىل تنفيذه رشكة 
برتومســيلة الوطنية بتوجيهات مبارشة من 
الرئيس / عبدربه منصور هادي ســوف يبدء 
التشــغيل التجريبي للمرشوع خالل األسبوع 

القادم .
وبحســب املصادر فان مــرشوع كهرباء 
عدن الجديدة ســوف يتم تنفيذه عر مرحلتني 

تبدء املرحلة األوىل بـ"264 " ميجا 
فيام تشــمل  املرحلة الثانية من املرشوع، 

رفع الطاقــة املُنتجة إىل 500 ميجاوات ليكون 
الكهربائية عىل  الطاقــة  أكر مرشوع لتوليد 

مستوى اليمن".
وتأيت هذه الخطــوة بالتزامن مع الجهود 
الحثيثــة التي يبذلها محافــظ العاصمة عدن 
أحمد حامــد مللس لتحريك املشــاريع املتعرثة 
واإلســهام يف رفــع املعاناة التــي يتجرعها 
املواطنني يف العاصمة عدن جراء االنقطاعات 

املستمرة يف التيار الكهربايئ .

األمناء/ علي مقراط :
كرم الرئيس املرصي عبدالفتاح الســييس 
الثالثاء ضابطا من أبناء الضالع لتفوقه العلمي 

ضمن قامئة اوائل خريجي الكلية الحربية
/محسن  املالزم  الســييس  الرئيس  وكرم 
فضل محسن السيد وهو من محافظة الضالع 

مديرية جحاف بشهادة التخرج للمالزم محسن 
الــذي برز من اوائل الدفعــة التي تخرجت من 

الكلية الحربية املرصية.
واملالزم املكرم محســن فضل ، نجل القائد 
العســكري العميد فضل محســن السيد مدير 
العامة سابقا  مكتب نائب رئيس هيئة األركان 
ومندوب وزارة الدفاع إىل مجلس الوزراء الذي 
رصح بهذه املناســبة قائال : "أشــعر بفرحة 

وأحس  واالحبة  واألهــل  األرسة  وكل  تغمرين 
بالفخر واالعتزاز بولدي املالزم محســن فضل 
الذي نال رشف تكريــم رئيس أهم واكر دولة 
الفريق عبدالفتاح  الرئيس املرصي  عربية وهو 
الســييس وأتوجــه إليه بكل معاين الشــكر 
والتقدير والعرفان كام أتوجه بالتحية والشكر 
التدريس  وهيئة  وضبــاط  لقيادات  واإلمتنان 

بالكلية الحربية املرصية".

قناة اإخوانية ت�شت�شيف م�شوؤواًل حوثيًا ليظهر التحالف اإىل العلن )تفا�شيل(

من الريا�ض .. اجلبواين يهاجم االإمارات ويدافع عن االأتراك

)املجل�ض االإنتقايل اجلنوبي(.. ن�شاط �شيا�شي ينعك�ض اإيجابا على نتائج التحركات اخلارجية

م�شادر تك�شف لـ)االأمناء( موعد ت�شغيل حمطة كهرباء عدن اجلديدة بقدرة 264 ميجا

الرئي�ض امل�شري يكرم �شابطا من اأبناء ال�شالع �شمن قائمة اأوائل خريجي الكلية احلربية

مرحلة جديدة من التقارب اإلصالحي – الحوثي.. 

األمناء/ خاص :
كشــفت مصادر مطلعة يف الرياض أن قيادات املؤتر الشعبي يف الرياض 
اعرتضت عىل تسمية “مدير مكتب رئاسة الجمهورية السابق نرص طه مصطفى 

مرشحا ملنصب وزير الخارجية، باسم املؤتر الشعبي العام.
وفق املصادر فإن قيــادات املؤتر قالت إن قيــادات اإلصالح تحاول ترير 
مصطفى املعروف بوالئه لإلخوان كشــخصية مؤترية، مبدية “ســخطها من 
استمرار تحكم حزب اإلصالح باملؤتر الشعبي العام عر الرئيس عبدربه منصور 

ونائبه عيل محسن األحمر”.
وقالــت املصادر إن هادي ال يزال يرص عىل بقاء وزير الداخلية أحمد امليرسي 
يف منصبه، رغم مخالفة ذلك لنص اتفاق الرياض عىل استبعاد الشخصيات التي 

شاركت يف املواجهات بعدن.
كام أشــارت املصادر إىل أن حزب اإلصالح تقدم مؤخــرا بعدد من الرشوط 
للموافقــة عىل املشــاركة يف الحكومة، من بينها الحصول عــىل حقيبة وزارة 

االتصاالت.
مضيفة بأن ذلك يأيت بإيعاز مــن القيادي يف اإلصالح ورجل األعامل حميد 

األحمر الذي يخوض رصاعا ضد وزير االتصاالت الحايل لطفي بارشيف.
حيث يتهم األحمر بارشيف بعرقلة خططــه بنقل رشكة اتصاالت التابعة له 

"سبأفون" اىل املناطق املحررة.

األمناء/ خاص :
طالب الســيايس الجنويب الدكتور حسني لقور بن عيدان من محافظ شبوة 
محمد صالح بن عديو الكشــف عن املهندسني الشــبوانيني و مدراء األقسام يف 

امليناء من أبناء شبوة.
وكتب بن عيدان تغريدة عىل حســابه الرسمي عىل "تويرت" : انا اطلب منه 
بكل احرتام كشف باملهندسني الشــبوانيني و مدراء األقسام يف امليناء من أبناء 

شبو "ة.
ووجه لقور الســؤال نفســه لوزير النفــط بالقول : "كم عدد املهندســني 
الشــبوانيني يف حقل جنة للغاز ؟ وكم مهندس يف حقول العقلة من ابناء شبوة 

؟ وكم نسبتهم بني املوظفني ؟.
واضاف بــن عيدان : "حتى نعرف مصلحتنا ألننــي اعرف عدد غري قليل من 

مهندسني نفط من شبوة مل يجدوا فرص عمل يف رشكات النفط و الغاز" .
وقال بن عيدان  يف تغريــدة أخرى تحت عنوان :بلحــاف و هرطقة أطفال 
اإلخونجية .. كام عودتنا بروباجندا اإلخوان يف مناســبات كثرية عن الرشعية 
و الســيادة أثارت مليشياتهم يف شــبوة موضوع ميناء بلحاف حيث ملوا الدنيا 

ضجيج عن تحريره ".
وختم بن عيدان تغريدته بالقول: "يف اآلخر عرفوا أن القرارات الكبرية ليست 

شانهم و أنهم مجرد أدوات ال تقدم و ال تؤخر يف مسائل أكر من حجمهم" .

ما �شبب تاأخري ت�شكيل احلكومة اجلديدة؟ ومن هو 
امل�شوؤول الذي ي�شر هادي على بقاءه يف من�شبه؟

ميناء بلحاف وهرطقة اأدوات االإخوان


