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خالفات حوثية حادة ب�سبب مو�قع تنتحل �أ�سماء جنوبية

األمناء / خاص :      

عقب الرفض الشعبي والسيايس يف الجنوب للقرارات التي 
أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويف مقدمتها 
تعيني رئيس الحكومة املُقــال واملحال للتحقيق أحمد بن دغر 
رئيســا ملجلس الشورى، علمت صحيفة “األمناء” بأن بن دعر 
تواصل خالل اليومني املاضيني مع عدد من الناشطني التابعني 
للرشعية وجامعة اإلخوان املسلمني، مبرشا إياهم بأن األمور 
طيبة وسيسمعون ما يرسهم ضد من وصفهم بـ«الناعقني” .

وبحســب رسائل بن دغر التي أرســلها لبعض الناشطني، 
واطلع “محرر األمناء” عىل إحداهــا، أكد بن دغر أن »األمور 
ســتعود إىل نصابها وســنعيدهم إىل إحراق اإلطارات فهذا 

موقعهم  الحقيقي« - حد قول بن دغر.
 مراقبــون قالوا إن الرئيس هــادي أراد من خالل تعييناته 
األخرية إنهاء اتفاق الرياض، مشريين إىل أن بن دغر  هو أحد 
أدوات هادي إلنهــاء حكومة املناصفة والتحضري  لحرب  ضد 
الجنوب وسيكون  لنب دغر دور الخطاب التصعيدي يف األيام 

املقبلة.

أخبار

األمناء / خــــــــاص :
 

 دعا الشيخ عيل املسلامين – نائب رئيس ما يسمى االئتالف 
الوطني، التابع لرجل األعــامل النافذ أحمد صالح العييس - 

بشكل علني ورصيح إىل العودة ملحاربة الجنوب.
وقال املســلامين يف منشــور له عىل الفيسبوك: »وجع 

ساعة وال كل ساعة، وخري الحرب عاجله«.
وتابع قائــال: »إذا االنتقايل غري مقتنــع وغري قادر عىل 
تطبيق اتفــاق الرياض فمن مصلحة الكل أن تعود الحرب من 
جديد ويحســم األمر لهم أو عليهم وتخرج الناس إىل طريق 

واضح«.
وأضاف: »الكل اجتهد ولكن الله مل يرد األمر هذا أن يحل من 

غري الحرب، وال اعرتاض لحكم الله«.

األمناء / متابعات :
 

اتهمت بريطانيا جامعة الحــويث، بالوقوف وراء الهجوم 
الصاروخي الذي استهدف مطار عدن أواخر ديسمرب املايض، 
لحظة وصول الحكومة اليمنيــة الجديدة والتي راح ضحيته 

قرابة 140 قتيال وجريحا بينهم مسؤولون يف الحكومة.
وقالت سفرية بريطانيا لدى األمم املتحدة باربرا وودوورد، 
يف كلمتها أمام مجلس األمــن، الجمعة، إن جامعة الحويث 
هي الجهة الوحيدة التي لديها الحوافز واإلمكانات لفعل ذلك، 
مشــرية إىل أن مقتل وإصابة العديد من املدنيني واستهداف 

الحكومة املشكلة حديثًا أمٌر غري مقبول.
وتابعت: »حسب تقدير اململكة املتحدة، غالب الظن هو أن 
الحوثيني هم املسؤولون عن هذا الهجوم الجبان الدينء، فهم 
الوحيدون الذين ميلكون الوسائل ولديهم الحوافز واإلمكانات 
للقيام بهــذا الهجوم يف محاولة واضحة مؤســفة لزعزعة 

الحكومة اليمنية الجديدة«.
ورحبت الســفرية بالتحقيق الذي يجريــه فريق الخرباء 
التابع لألمم املتحدة فيام حدث، معربة عن أملها يف أن ُتنرش 

نتائج التحقيق عىل وجه الرسعة.
ولفتــت إىل أن هجوم الحوثيني يلقــي بظالل قامتة عىل 
جامعة تّدعي أنها ملتزمة بالسعي لتحقيق السالم يف اليمن.

وجددت السفرية دعم بالدها لجهود املبعوث الخاص مارتن 
غريفيث، وحثت جميع األطراف عىل االنخراط يف املفاوضات 
الجارية بقيادة األمم املتحدة بداًل من اللجوء إىل األســاليب 

العنيفة.
وأعلن وزير الداخلية رئيس لجنــة التحقيق بالحادثة يف 
مؤمتر صحفي عقده يف عدن، الخميس، أن مليشيات الحويث 
تقف وراء الحادثة وأن خرباء إيرانيون ولبنانيون ساعدوا يف 

إطالق تلك الصواريخ.

األمناء / خــــــــاص :
 

 علمت صحيفة »األمناء« من مصادر 
العامل  النائب  تعيــني  بأن  الصلة  وثيقة 
اإلخواين الدكتور أحمد صالح املوســاي 
يهدف إىل تنفيذ مخطط خطري تم إعداده 

مسبقا وبعناية تامة.

النائب  أن تعيني  وأوضحت املصــادر 
العام الجديد له أغراض سياسية خبيثة، 
مشــرية إىل أنه تــم تكليف املوســاي  
التحالف  الســتهداف  ملفا«  بـ«أربعني 

العريب وقيادات جنوبية.
وأشــارت مصادر »األمنــاء« أن هذا 
التعيني قد تم التخطيط له مســبقا وقد 

تم رسم ســيناريو ملامرسة النائب العام 
مهام عمله من مأرب أو شــبوة يف حال 

رفض االنتقايل التعيني.
وطبقا للمصادر فإن من ضمن األمور 
التي تم تكليف النائب بها والتشديد عليها 
هي عدم االهتامم بقضايا الفســاد التي 

ميارسها رجاالت الرشعية. 

األمناء / خــــــــاص :
 

 كشــفت مصادر مطلعة، يوم الثالثاء، عن مبادرة أول دولة 
خليجية لتطبيق قرار العقوبــات األمريكية ضد الحوثيني عرب 

توجيه إنذار لقيادي حويث مبغادرة أراضيها. 
وقالت املصادر إن ســلطنة عامن أبلغت الناطق الرســمي 
للمليشيا الحوثية االرهابية وعضو وفدها املفاوض محمد عبد 

السالم، مبغادرة أراضيها خالل الـ 48 الساعة القادمة . 
وأشارت املصادر إىل أن بقية الدول ستتخذ نفس اإلجراءات 

ضد اإلرهابيني الحوثيني. 
ويف وقت سابق، ذكرت املصادر بأن القيادي الحويث محمد 
عبدالســالم هو املترضر الوحيد من قرار العقوبات األمريكية، 
كونه من يدير تجارة واستثامرات املليشيا يف الخارج. يأيت ذلك 

بعد ساعات من إصدار وزارة الخزانة األمريكية ألربعة تراخيص 
عامة إلحاقا بقرار تصنيف املليشــيا الحوثية منظمة إرهابية؛ 
شملت الرتاخيص “األعامل الرسمية لحكومة الواليات املتحدة، 
واألنشطة الرسمية لبعض املنظامت الدولية، وبعض معامالت 
دعم أنشــطة املنظامت غري الحكومية يف اليمن، واملعامالت 
املتعلقــة بتصدير أو إعادة تصدير الســلع الزراعية، واألدوية، 
واألجهزة الطبية، واســتبدال األجــزاء واملكونات، أو تحديثات 

الربامج“. 
وفتحــت الــوزارة نافذة لإلجابــة عىل األســئلة املتكررة 
التدفق املستمر للمساعدات اإلنسانية،  “للمساعدة يف تسهيل 
مبا يف ذلك املســاعدة املتعلقة بـ كوفيد19-، وبعض الســلع 
األساسية األخرى للشعب اليمني التي كانت محظورة مبوجب 

السلطات التي يديرها مكتب مراقبة األصول األجنبية”.

عدن / األمناء / خاص :
 

يف  القضائية  الســلطات  أصــدرت 
العاصمة عــدن قــراًرا بإقالة القايض 
وهيــب فضل عــيل، رئيــس املحكمة 

الجزائية املتخصصة بعدن.

وجاء القــرار بعــد أن كان القايض 
وهيب فضل قد كشف عن تدخل مجلس 
القضاء األعىل لعرقلة إجراءات املحاكمة 
يف قضية اغتيال العميد عدنان الحامدي 
قائد اللواء 35 مدرع, من خالل منع وكيل 
وكذا عدم  الحضور,  الجزائية من  النيابة 

إحضار املتهمني.
الرئيس  يلزم  قــراًرا  القايض  وأصدر 
بإعادة تشــكيل  عبدربه منصور هادي 
مجلس أعىل للقضاء جديد، وإلزام النيابة 
املتهمني   وإحضار  بالحضــور  الجزائية 

يف قضيه اغتيال  الحامدي.

عدن / األمناء / خاص :
    

حــذر مصــدر مســؤول يف 
فرع  للكهرباء  العامة  املؤسســة 
عدن، من خروج منظومة الكهرباء 
تدريجيا عن الخدمة بســبب نفاذ 

الوقود يف محطات التوليد.

 واكــد ذات املصــدر ان خروج 
املحطات وتزايد ساعات االنطفاء، 

يايت بســبب عدم تزويد محطات 
التوليد بالوقود اليوم.

 وناشــدت املؤسســة كال من 
رئيس الجمهورية عبدربه منصور 

هادي ورئيــس الحكومة د معني 
عبدامللك ووزيــر الكهرباء د. انور 

بن دغر: �سنعيدهم  �إىل زمن �إحر�ق �لإطار�ت

تكليف �ملو�ساوي بـ«�أربعني ملًفا ل�ستهد�ف �لتحالف �لعربي وقياد�ت جنوبية

ُعمان تبلغ ناطق ملي�سيا �حلوثي مبغادرة �أر��سيها

�ل�سلطات �لق�سائية بعدن تعزل رئي�س �ملحكمة �جلز�ئية و�ل�سبب �سادم

كهربــــاء عــــدن تطلـــق منا�ســـدة عاجلـــــــة

يف أول تطبيق للعقوبات األمريكية.. 

قيادي بائتالف �لعي�سي يدعو 
�إىل حرب عاجلة �سد �جلنوب

بريطانيا: �حلوثيون ور�ء �لهجوم 
�لذي ��ستهدف مطار عدن

األمناء / خاص :
 

نشــبت خالفــات حادة داخــل صفوف 
مليشــيا الحويث عىل امليزانيــة التي جرى 
رصدها إلطالق وتشــغيل مواقع إلكرتونية 

باسم الجنوب.
وأوضح مصدر إعالمي مطلع يف صنعاء، 

أن حسن زيد بن يحيى دخل يف خالفات مع 
املُخصصة  امليزانية  قيادات حوثية؛ بســبب 
للمواقع التــي يرشف عليهــا بينها موقع 

يسمى »أبني اليوم«.
املرُشفة  الحوثية  القيــادات  أن  إىل  ونوه 
عىل املواقع الجنوبية، تريد تســليمه نصف 

امليزانية املُخصصة لها فقط.

ولفــت إىل أن شــخصيات جنوبية مثل 
»أحمــد القنع«، قبلت بتســلم نصف املبلغ 
للمواقع التــي ترشف عليهــا، موضًحا أن 
بعــض املواقع ال تزال أفكاًرا مل يتم إطالقها، 

أو حسابات يف تويرت بأسامء جنوبية.
وكانــت مليشــيا الحويث، قــد أطلقت 
للعمل يف مواقع  بأسامء جنوبية  حسابات 

اإلعالمي  االجتامعي، تحت إرشاف  التواصل 
الحويث عبدالرحمن العابد.

فيام بدأت مليشــيا الحــويث، العمل مع 
صنعاء؛  يف  الجنوبية  الشــخصيات  بعض 
لتشــكيل خاليــا موالية للمليشــيات يف 

املحافظات الجنوبية.


