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أخبار

عدن / األمناء / خاص :
حصلت صحيفة "األمناء" عىل نسخة من مذكرة أصدرها وزير التعليم العايل 

الوصايب  أحمــد  خالد   . د 
 ،2/11/2021 بتاريــخ 
العلــوم  جامعــة  بنقــل 
صنعاء  من  والتكنولوجيا، 

إىل العاصمة عدن .
مراقبــون  وقــال 
لـ"األمنــاء" بــأن هــذه 
مخالفــة  التوجيهــات 
عمليــة  أن  إذ  للقانــون، 
نقــل جامعــة العلوم من 
صنعــاء إىل عدن ليس من 
بأن  مشــرة  صالحياتــه 
هي  مواضيع  هكــذا  مثل 
مجلس  اختصاصــات  من 
الذي  اليمنية  الجامعــات 
الــوزراء  رئيس  يرتأســه 

الدكتور معني عبدامللك .
يف  املراقبون  واعتــر 
قيام  ترصيحاتهم  ســياق 
وزير التعليم العايل د . خالد 
أحمد الوصايب بنقل جامعة 
من  والتكنولوجيا  العلــوم 
عدن  العاصمة  إىل  صنعاء 

يحمل أجندة حزبية.

األمناء/خاص:
أصدرت وزارة الدفــاع التابعة لحكومة الرشعيــة اليمنية توجيهات 

للتحقيق  لجنة  بتشــكيل 
قائد  يف مالبسات مقتل 
يف  الخاصــة  القــوات 
محافظة مارب عبدالغني 

شعالن.
قتل  شعالن  ان  وقيل 
خــالل مواجهــات مع 
يف  الحويث  مليشــيات 
الوثيقة  البلق لكن  جبهة 
كشــفت عــن تفاصيل 
مايبدو  عــىل  اخــرى 

للحادثة.
ووجه وزيــر الدفاع 
يف  املقــديش  محمــد 
وثيقة تحصلت "األمناء" 
عىل نسخة منها بتشكيل 
يف  للتحقيــق  لجنــة 
شعالن  مقتل  مالبسات 
ناشــطون  جعل  مــا 
فرضية  عــن  يتحدثون 

مقتل شعالن غدرا.

العامل  قنــاة  وكانت 
أكــدت  قــد  االيرانيــة 
بعملية  شــعالن  مقتل 
اســتخباراتية نفذتهــا 
وفقا  الحويث  مليشيات 

ملصادرها لدى الجاعة.

وقتــل مع شــعالن 
أفراد  بينهــم  آخر  عددا 
حراسته ورئيس عمليات 
القــوات الخاصة العميد 

نوفل الحوري .

ويرى مراقبون ان عملية مقتل شعالن مل تكن يف الجبهة كا جاء يف 
إعالم حزب اإلصالح بل كانت ضمن صفقة، حوثية اخوانية، وتم تنفيذها 

بتعاون مع جاعة اإلخوان يف اليمن.

الوزير )الو�صابي( يخالف القانون وينقل 
جامعة العلوم والتكنولوجيا من �صنعاء 

ال�صرعية ت�صكل جلنة حتقيق يف مالب�صات مقتله 
واحلوثي يروي تفا�صيل اأخرى .. من قتل �صعالن؟ 

األمناء/خاص:
بأن  "األمناء"  لـــ  مصادر  أفادت 
مدير مصايف عــدن املتواجد باألردن 
الرشكة  اإلدارات يف  ملدراء  قرارا  أصدر 
أعطى باعتاد يــوم االثنني وهو يوم 
النقابية عطلة  اللجنة  انتخابات  إجراء 
رسمية للعال وذلك لتعطيل انتخابات 
اللجنة العالية للمرفق بناء عىل قرار 
اتخــذه مكتب الشــؤون االجتاعية 

بعــدن وذلك النتهــاء قانونية اللجنة 
الســابقة والتي بلغت خمســة عرش 

عاما .
مدير  من  املقرب  املصدر  وكشــف 
البكري تواصل مع مكتب  الرشكة بأن 
الشــؤون االجتاعية بالعاصمة عدن 
املكتب  أن  إال  االنتخابات  تأجيل  يطلب 

رفض طلبه .
العال  بأن  عايل  مصدر  وأوضح 
عــىل إرصار تــام ملارســة حقهم 
الرشعــي يف انتخاب قيــادة جديدة 

لرشكة مصايف عدن ،وقال املصدر بأن 
العال أكدوا بأن يف حال منعهم ومنع 
اللجنة اإلرشافية إلتحاد نقابات عال 
فإنهم  االجتاعية  والشؤون  الجنوب 
ولو  االنتخابات  إلجراء  ســيضطرون 

تحت األشجار .
وحث قيــادي نقــايب يف رشكة 
اإليجايب  التفاعل  إىل  مصايف عــدن 
من قبــل العال إلنجــاح اإلنتخابات 
كونها متثل التغر نحو األفضل النتزاع 

مطالبهم املرشوعة.

األمناء / خاص :
بودائع  التالعب  فضيحــة  مازالت 
وأموال البنــك املركزي بالعاصمة عدن 
تالحق قيــادات اخوانية ذات مناصب 
السابقة، ففي تطور جديد  بالحكومة 
االعالمي  كشــف  الحادثة  هذه  حيال 
ومقدم  معد  حيــدرة  جال  الجنويب 
املتورطني  األوطان  برنامج رسطــان 
اليمني  املركزي  البنك  أموال  يف غسيل 
الذي اشار اليه تقرير الخراء األمميني 
وفضح الجهات التي تالعبت بالوديعة 
السعودية  العربية  اململكة  املقدمة من 

لدعم العملة اليمنية التي تنهار بسبب 
الحرب التي فرضتها املليشيات الحوثية 

املدعومة من نظام إيران .
عر  الجنــويب  االعالمي  ونــرش 
تبثه  الذي  األوطــان  برنامج رسطان 
تكشــف  حرصية  وثائق  الغــد  قناة 
التي  الســعودية  الرياالت  عن ماليني 
تم ســحبها من البنك املركزي اليمني 
اإلســالمي  التضامن  بنك  لحســاب 
التابع لقيادات جاعة االخوان  خالل 
شهرين فقط وبالتحديد من تاريخ 10 
نوفمر 2018 إىل آخر نوفمر من ذات 
العام، إىل جانب مليون دوالر أمرييك 

وعدة اموال وودائع.
وكشف الرنامج عن ضغط مارسه 
والرئاســة  بالحكومة  االخوان  لويب 
ال  الجاعة  تتبع  شــخصيات  لتعيني 
لتتحكم  املرصيف  بالعمــل  لها  عالقة 
بخزينة الدولة بكاملها ومتارس نهبها 
مقابل  متويل انشــطة إرهابية ودعم 
جاعــات تخريبية يف الجنوب ودول 
أخرى، ال ســيا تضييق الخناق عىل 
من  بعدد  املســلمني  االخوان  جاعة 
الــدول العربية بينها مــرص واململكة 

العربية السعودية.

األمناء/استماع:
قال مدير مركز البديل للدراســات 
ان  الخطيــب,  جــال  واألبحــاث, 
املســتهدف مــن الــرصاع الدائر يف 
اليمن هو الجنــوب والقوى التقدمية 
فيه,واضــاف.." ويف مراحل مختلفة 
من الرصاع الدائــر يف اليمن, النظام 

الســابق مل يكن جادا يف رصاعه مع 
من  جزء  كان  بل  اإلســالمية  الحركة 
التيــار واعتقد انه حتــى املعارك يف 
صعدة التي قدرت بست معارك مل يكن 
يريد أن ينهي هذا التيار بل كان يراهن 
ويستخدمه كأوراق ضغط سياسية ".

وأضــاف يف حديثــه لرنامــج 

"رسطان األوطان" عــىل قناة "الغد 
اليمن  مستقبل  ان  املرشق"..."واعتقد 
بعض النظر عن كل االعتبارات والقوى 
السياســية ان هناك توجــه بالقوى 
الوطنية واملثقفني والكتاب بالنهوض 
بالوطن بعيدا عن الطائفة والعشــرة 

وغرها".

األمناء/خاص:
قــال املحلل العســكري الجنويب 
العميد محمد جواس، إن حزب اإلصالح 
ســعى منذ 2016م لفرض سلطة أمر 
واقــع يف مأرب، والتحكــم بقرارات 
الرشعيــة، واالســتيالء عــىل دعم 

التحالف العريب.
وذّكــر جواس، يف منشــور عىل 
حسابه يف الفيس بوك، الرئيس املؤقت 
عبدربه منصور هادي، بأن ما أساها 
"قوى النفوذ بزعامة اإلصالح" حذرته 

يف عــام 2016م، من اتخــاذ قرارات 
بتغيرات قيادات مأرب حينها.

فخامة  يا  للتذكــر  جواس:  وقال 
الرئيــس، يف 2016م وجهــت قوى 
النفوذ يف مأرب بزعامة حزب اإلصالح 
من  تحذرك  مفادها  لفخامتكم  رسالة 
قيادات  بتغيــرات يف  قرارات  إصدار 
محافظة مأرب دون الرجوع إليها، وقد 

تم لها ذلك.
تلك  الوقت  وأضــاف: يف نفــس 
القوى رفضت توريد عائدات وايرادات 
مــأرب إىل الحكومة بعــدن بذريعة 

حاجتها لتغطية نفقات الحرب، مع أن 
التحالــف يف بداية الحرب كان يغطي 

النفقات من وإىل وبزيادة.
تلك  تكن  أمل  جــواس:  وتســاءل 
تزال  وال  كانــت  التــي  السياســات 
واقع(  أمر  )ســلطة  تصنع  سياسات 
لتلك القوى لتفرض نفسها عىل القرار 
الســيايس للدولــة الوطنية وتفرض 
والتحكم عىل كل  نفسها لالســتيالء 
دعم التحالف، لتضمن لنفسها حضورا 
الحل  طاولة  عىل  مضخا  سياســيا 

الدويل الشامل.

األمناء/خاص:
اليمني  التجمع  يف  القيادي  طالب 
لالصالح الشــيخ حميــد االحمر، من 
الرئيس عبدربــه منصور هادي رشاء 
سيئون  إىل  وارسالها  وذخائر  اسلحة 

بوادي حرضموت.
االحمر  حميد  القبيل  الشيخ  وقال 
يف منشــور عــىل حســابه مبوقع 
أتذكر  فيسبوك: قبل ثالث سنوات كا 
أسلحة  الرئيس برتتيب رشاء  االخ  قام 

وذخائــر للجيش مــن الصني بكمية 
جيدة وأســعار ممتــازة وعندما أبلغ 
التحالــف بنيته تلك رفــض التحالف 
الســاح له بإســتراد هذه الذخائر 

واألسلحة.
واضاف :" منــذ ذلك الحني وحتى 
اآلن كلا يتم الحديث مع الرئيس حول 
يكتفي  الجيش  يحتاجه  ما  اســتراد 
برسد القصة السابقة التي حدثت قبل 

عدة سنوات".

وعــن معركة مأرب قــال االحمر 
:" أخــي الرئيــس ال يصــح أن تظل 
متفرج ومأرب تخــوض معركة نيابًة 
عــن الجمهورية والحاجــة للذخائر 

واالسلحة واضحة وكبرة".
وطالبــه باملبــادرة "بــرشاء ما 
يحتاجه الجيش وارســله إىل سيئون 
بالجو وال اعتقد أن التحالف هذه املرة 
ســيمنع وصولهــا وإن أمتنع فأنت 

تعرف ما يجب عليك القيام به ".

مدير عام م�صايف عدن ي�صدر قرارًا من الأردن مبنع انتخابات اللجنة النقابية 

ف�صائح تالحق قيادات اإخوانية متورطة بغ�صيل الموال وانهيار العملة 

باحث دويل: امل�صتهدف من ال�صراع الدائر يف اليمن هو )اجلنوب(

حملل جنوبي: ماأرب تدفع ثمن ا�صتيالء ال�صالح على قرارات ال�صرعية ودعم التحالف

حميد الأحمر يدعو الرئي�س هادي ل�صراء اأ�صلحة وذخائر واإر�صالها اإىل �صيئون


