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أخبار

األمناء / خاص :
مــا زال محافظ محافظة شــبوة اإلخواين محمــد صالح بن عديو 
مســتمرًا بتوريد رضائب القات إىل مليشــيات اإلخوان يف بلدة شــقرة 
الســاحلية التابعة ملحافظة أبني عىل الرغم من توقف الحرب بعد تنفيذ 

الشق العسكري من قبل السعودية. 
وقالت مصادر خاصــة لـ"األمناء" إن ما يقدر بـــ"7" مليون ريال 
)ســبعة مليون ريال( هي إجــايل اإليراد اليومــي لرضائب القات يف 
محافظة شــبوة، يتم إرسالها إىل جبهة شــقرة  يوميا منذ بداية الحرب 

يف أبني. 
 وطالب ناشطون ومراقبون الجهاز  املركزي للرقابة واملحاسبة التدخل 
لوقف ما أســموه بـ"الفســاد" الذي ميارســه محافظ شبوة بن عديو 
معتربين قيامه بإرسال إيرادات القات لدعم املقاتلني من مليشيا اإلخوان 
يف جبهة شقرة خرقا واضحا التفاق الرياض وعمال واضحا لنسف تنفيذ 

الشق العسكري واألمني من االتفاق .

األمناء / خاص :
أشــاد رئيس حزب التجمع اليمني لإلصالح محمــد عبدالله اليدومي، 
وألول مــرة، بالجهود التي يبذلها محافظ العاصمة عدن االســتاذ أحمد 

حامد مللس .
وقال اليدومي يف منشــور له عىل "الفيســبوك": "إن املحافظ مللس 
قطع شــوطا كبريا يف إنجاح اتفاق لرياض وتطبيع الحياة اليومية يف 

العاصمة عدن رغم شحة اإلمكانيات وقلة ذات اليد".
جديــر بالذكر أن محافظ عدن أحمد حامــد مللس يقوم بجهود كبرية 
النتشــال العاصمة عدن من وضعها املأســاوي الصعب الذي جاء نتيجة 

الحروب التي شنت عىل املدينة من قوى مينية خالل السنوات املاضية.

األمناء / خاص :
خرج حزب اإلصالح اإلخــواين بفرعه يف اليمن بانتكاســه وإنهاء 
أي تواجد له بالحكومة أو القرار الســيادي للدولــة اليمنية بعد احتكاره 
للمناصب الســيادية مع النظام الســابق بعد حرب صيف 1994م التي 
تم خاللها احتــالل دولة الجنوب. وقد تم ومنح حــزب اإلصالح وزارات 

ومعسكرات بأكملها.
ويعود السبب األول النتكاس هذا الحزب املتسرت بغطاء إرهايب لكونه 
مــارس حاقات ومؤامرات ضــد األوطان العربية وشــارك يف خرابها 
من خالل الفكر املتشــدد الذي ينتهجه ويفرخه التنظيم الدويل لجاعة 
اإلخوان والتي اكتوت بناره عدة دول عربية بينها اليمن ومرص والسودان 
وغريها من الدول العربية قبل أن تتخذ هذه الدول كافة قرارا بحلحلة هذه 

الجاعة سياسيا ومالحقتها نظرًا لفكرها وخطرها اإلرهايب املتطرف.
وتحول املوقف الــدويل واإلقليمي إىل قناعه تامة من عدم جدية هذه 
املليشيات اإلخوانية وأنها الســبب الرئيس لعرقلة جميع االتفاقات التي 
يرعاها التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة .
وكشــفت مصادر اســتخباراتية عن توجه دويل لعزل فرع الجاعة 
باليمن وإنهاء أي تواجد سيايس أو عســكري لها يف قادم األيام كونها 
أحد املعرقلني لجميع جهود إحالل السالم يف اليمن واملنطقة بشكل عام.

بن عديو يوا�ضل اإر�ضال �ضرائب القات 
لدعم ملي�ضيات الإخوان يف �ضقرة

رئي�س حزب الإ�ضالح ي�ضيد 
مبحافظ العا�ضمة عدن

الإخوان اخلا�ضر الأكرب من الت�ضويات ال�ضيا�ضية 
ومراقبون يعدونه موؤ�ضًرا لنهيار اجلماعة

عدن / األمناء / خاص :
العاصمة عدن  أحمد  قال محافظ 
حامد مللــس إن قبوله ملنصب محافظ 
العاصمــة كان عماًل بشــعار )مكره 
أخاك ال بطل( وإنه قبل املنصب ليضع 
عىل  للناس  شــيئا  ويحقــق  بصمة 

الواقع.
وأكد مللس يف لقــاء متلفز  معه، 
بثته قناة حرضموت مساء أمس األول، 
أن املحافظة ومنذ التعيني وحتى اليوم 
تعمل باملتاح ومل يتم رصف أي موازنة 
إضافية وال أي دعم خارجي أو محيل. 
وبرصيح  "أقولها  بالقــول:  وأضاف 

العبارة بأننا مل نتلَق أي دعم  ســواًء 
الخارجي  أو  املحيل  الصعيد  عىل  كان 
أن تولينا قيادتهــا ومع كل ذلك  منذ 

نعمل ونتحرك عىل األرض". 
وتعليقا عىل أهمية عودة الحكومة  
قال مللس: "إن عودتها إىل عدن كانت 
أمرا رضوريا وملحــا وال حكومة إال 
تحكم  حكومــة  وإن  األرض،  عــىل 
من الخارج ليســت حكومة". مؤكدا 
مدينة  داخل  الحكومة  تواجد  رضورة 
بكافة  ودعمها  األعال،  لتسيري  عدن 

االحتياجات .
أهمية  تحرير  وشــدد مللس عىل 
البريوقراطية  العقليــات  مــن  عدن 

واإلدارات الرتيبة بشكل عاجل، مبرشا  
أنه وخالل األشــهر القادمة لن يكون 
هناك  مســلحا يف عدن كا ستواجه 
البناء  عمليــات  املحافظــة  قيــادة 
العشــوايئ بيد من حديد ولن تتهاون 

معها.
وأشار املحافظ “مللس” يف مقابلة 
مع قنــاة حرضمــوت الحكومية أن 
مدينة عــدن يجب أن تــدار بطريقة 
مختلفة عن باقي املحافظات األخرى. 

املظاهر  إزالة  أهمية  وشــدد عىل 
املسلحة داخل العاصمة عدن، وترقيم 
مركبات السري بكافة أنواعها، ملنع أي 

اختالالت أمنية. 

األمناء /خاص :
اعرتفت مليشــيا الحويث املدعومة من إيران باستهداف 
مطار عدن الــدويل أثناء وصــول حكومــة املناصفة إىل 

العاصمة عدن.
جاء ذلك عىل لســان عبدالوهاب الحبييش عضو املكتب 

السيايس للحوثيني.

وقــال الحبييش يف مداخلة مع قنــاة فرانس24 )نرشة 
الثامنــة( إن اســتهداف مطار عدن الدويل يــأيت يف إطار 
الدفاع عن النفــس وردا عىل ما وصفه بالعدوان الذي أعلنته 

السعودية ممثال بـ)عاصفة الحزم(.
وكان مطار عدن الدويل تعرض لقصف بعدد من الصواريخ 
البالستية أثناء وصول حكومة املناصفة قبل أسبوعني سقط 

عىل إثر ذلك أكرث من 100 شخص بني شهيد وجريح.

عدن / األمناء / خاص :
اإلخوان  مليشــيات  اســتبدلت 
جنــودا جنوبيني من اللــواء األول 
حاية رئاسية  بآخرين من مناطق 
تحرك خطري ومحاولة  شالية، يف 

لاللتفاف عىل اتفاق الرياض. 
وقال مصدر عســكري لصحيفة 
"األمنــاء" إنه تم اســتبدال معظم 
بجنود  الرئاســية  الحاية  جنــود 
آخريــن، حيث تم ضــم جنود من 
محور عتق واللواء63 واللواء21  مع 

كشوفات القيادي املأريب بن معييل 
عىل اللواء األول حاية رئاسية .

األول  اللــواء  أن  بالذكر  جديــر 
العميد  حايــة رئاســية يقــوده 
أفراده  وجميع  الرهوه  ســند  الركن 

جنوبيون.

عدن / األمناء / غازي العلوي :
قال مراقبــون واقتصاديون بأن 
رواتب مســؤويل حكومة الرشعية 
التي يتم رصفها لهم بالعملة الصعبة 
واملقــدرة بأكرث مــن "70" مليون 
دوالر قادرة شهريا عىل وقف انهيار 

العملة املحلية .
متفرقة  أحاديــث  يف  وأكــدوا 
لـ"األمنــاء" بأن محــاوالت إنقاذ 
العملة الوطنية من االنهيار ستبقى 
عبثية ودون أي جدوى إذا مل تالمس 
جذور املشكلة بجدية ونوايا صادقة، 
مشــريين إىل أن من بــني الحلول 
الهامة التي ينبغي الرشوع بتنفيذها 

لوقف انهيار العملة هو إيقاف رصف 
الحكومة  املســؤولني يف  رواتــب 
ورصفها  الصعبة  بالعملة  والرئاسة 

لهم بالعملة املحلية الوطنية .
وأوضحــوا بأنه من غري املعقول 
أن يتم رصف املسؤولني مببالغ تصل 
ألكرث من "70" مليون دوالر شهريًا 
نفط  إيــرادات  اســتالمها من  يتم 
املسيلة   التي تورد إىل البنك األهيل 
بالرياض ويتــم اعتادها من البنك 
املركــزي يف الوقت الــذي يتم فيه 
مرتبات  رصف  بإيقاف  االســتمرار 

العسكريني .
مطلعــة  مصــادر  وكشــفت 

نافذة  شــخصيات  بأن  لـ"األمناء" 
يف الرشعية تتاجر بالعملة الصعبة 
وتجنــي أمــواال طائلة مــن عدم 

استقرار سعر العملة املحلية .
ويرى مراقبون ومتابعون للشأن 
اليمني أن أمام حكومة  الســيايس 
املناصفــة بني الشــال والجنوب 
املنبثقة عن اتفــاق الرياض اختبارا 
إنهاء  يف  جديتهــا  إلثبات  حقيقيا 
القوى  وكشف  ومحاربته  الفســاد 
والشــخصيات التي متارسه وتتلذذ 
مبعانــاة املواطنني جــراء انقطاع 
املرتبــات وهبــوط ســعر العملة 

وارتفاع األسعار .

احلوثيون يعرتفون با�ضتهداف مطار عدن الدويل

م�ضدر ع�ضكري: الإ�ضالح يحاول اإدخال عنا�ضره �ضمن قوات احلماية الرئا�ضية بعدن

مراقبون: )70( مليون دولر �ضهريًا )رواتب امل�ضوؤولني( 
قادرة على وقف انهيار العملة

ف��ي لق��اء متلفز عل��ى قن��اة ح�ضرموت.. لمل���س: 

مل ن�ضتلم اأي دعم خارجي اأو حملي

قبلت من�ضب املحافظ مكرًها 
وقريًبا لن تروا م�ضلًحا بعدن


