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أخبار

األمناء / خاص :
رفضت ســلطة اإلخوان يف محافظة مأرب طلــب الحكومة اليمنية 
الجديــدة بتوريد إيــرادات الغاز من رشكة صافــر إىل البنك املركزي يف 

العاصمة عدن. 
وحصلــت "األمناء" 
عــى وثيقــة حرصية 
بن  ســامل  املالية  لوزير 
بريك، وجه فيها سلطات 
اإلخوان مبــأرب بتوريد 
الخاصة  اإليرادات  كافة 
من  الحكومة  بحصــة 
مبيعات الغاز املنزيل إىل 
حساب ديوان عام وزارة 

املالية. 
فقد  للمذكرة  ووفقًا 
املالية  وزيــر  خاطــب 
املناصفــة  بحكومــة 
)ســامل بــن بريك( يف 
العام  املديــر  مذكرتــه 
لرشكــة اليمنيــة للغاز 
املختصــن  بتوجيــه 
بتوريد  الرشكــة  لــدى 
الخاصة  املبالــغ  كافة 
مبيعات  من  بالحكومة 
واملودعة  املنــزيل  الغاز 

لدى فرع البنك املركزي )مأرب( إىل حســاب ديوان عام وزارة املالية يف 
البنك املركزي الرئييس بعدن.

ووصف مراقبون توجيهات الحكومة بأنه اســتجداء لســلطة مأرب 
بتحويل حصتها من عائدات مبيعات الغاز وااللتزام بالتوريد للبنك املركزي 
عدن، حيث وأن سلطة مأرب ردت عى حكومة املناصفة بالرفض وأكدوا 
متردهــم وعدم اعرتافهــم بالدولة والحكومة ضاربة بــكل التوجيهات 

الحكومية عرض الحائط .
جدير بالذكر أن مبيعات الغاز يف مأرب  تفوق 12 مليار ريال شــهريا 
وتورد إىل البنك يف مأرب، حيث يتم تسخريها كنفقات لقيادات اإلخوان 

يف الداخل والخارج.

األمناء/خاص:
شن الكاتب والباحث السيايس الســعودي فهد ديباجي هجومًا الذعًا 
عى حــزب اإلصالح اليمني بعد انكشــاف زيف شــعاراتهم ومتاجرتهم 

بالحرب.
وقال ديباجي يف تغريدة له عى تويرت رصدها محرر "األمناء": "حزب 
األوســاخ كانوا يقولون: )قادمون يا صنعاء( كذًبا، واليوم: )هاربون من 

مأرب( واقًعا ".

عدن / األمناء / خاص :
نفى مصدر حكومي صحة أنباء نرشتهــا مواقع إخبارية عن وصول 

سيارات مصفحة خاصة بالحكومة إىل عدن.
وقال املصدر أن ما نرش عن وصول ســيارات مصفحة إىل ميناء عدن 

خرب عار عن الصحة .
وأشــار املصدر إىل أن أي حديث عن نرثيات ألعضاء الحكومة من قبل 

رئاستها غري صحيح أيضا.
واستغرب املصدر نرش مثل هذه األكاذيب مؤكدا أن الحكومة وقيادتها 
ميارســون مهامهم يف عدن يف ظل ظروف صعبة، داعيا إىل التوقف عن 

نرش مثل هذه األخبار التي يهدف نارشوها إىل إثارة الفتنة عربها.

حكومة املع��سيق ت�ستجدي حكومة م�أرب 
بتوريد اأموال الغ�ز والأخرية ترف�ض

ب�حث �سعودي: ب�لأم�ض ق�دمون ي� �سنع�ء 
واليوم ه�ربون من م�أرب!

م�سدر حكومي ينفي اأنب�ء و�سول �سي�رات 
خ��سة ب�حلكومة اإىل مين�ء عدن

عدن / األمناء / خاص :
لصحيفة  خاصــة  مصادر  أفادت 
املناصفة  حكومة  رئيس  أن  "األمناء" 
د.معــن عبدامللــك مل يســتطع منذ 
أسبوع إدخال باخريت الديزل واملازوت 
يف  واملتواجدة  للكهربــاء  املخصصة 
بالربيقة وتنتظر  الزيت  غاطس ميناء 
امليناء  أرصفة  إىل  الدخــول  تصاريح 

لتفريغ حمولتها .
وكانت مصادر مطلعة يف كهرباء 
عدن قد كشفت لصحيفة "األمناء" بأن 
خالل  الكهرباء  خدمة  وضعف  تراجع 
الثالثة األيام املاضية يعود النحســار 
كميــات الوقود املخصصــة ملحطات 
الكهرباء مام تســبب يف توقيف عدد 

من املحطات عن العمل.

الرصاع  بــأن  "األمناء"  وعلمــت 
املتفاقم بــن أجنحة الرشعية اليمنية 
وأداء حكومة  انعكس عى عمــل  قد 
املناصفــة حيث تســعى أطراف يف 
الرشعية متواجدة بالرياض، بحســب 
الحكومة  برئيس  لإلطاحــة  املصادر، 
معن عبدامللك من خالل خلق العقبات 
أمامه وعدم تنفيذ توجيهاته وإغراقه 
ووزراء حكومته باألزمات التي سوف 
تفاقم الغضب الشعبي ضد الحكومة .

إن  لـ"األمناء"  وقــال مراقبــون 
التــي تعمل لصالح  أطراف الرشعية، 
جامعة اإلخوان املسلمن، باتت تتحكم 
بزمام األمور وتسعى لتفجري األوضاع 
بالعاصمة عدن لتوجيه رضبة لرئيس 
الجنويب  االنتقايل  واملجلس  الحكومة 

واملحافظ أحمد مللس .

وأعربــت املصــادر عن أســفها 
واستغرابها، لعدم متكن الحكومة من 
للباخرتن،  دخول  تصاريح  استخراج 
التعايف  الحديث عن جهود  أن  مشرية 
ال ميكن لها أن تثمر يف ظل التقاعس 
والرتاخي الذي يتم التعامل به مع هذا 

امللف الحساس.
ولفتت إىل أنه من املعيب أن يتسبب 
الوقود يف انخفــاض التوليد وضعف 
خدمة الكهربــاء بعدن، بينام الباخرة 
ماريــا تحمــل 12 طًنا مــن املازوت 
وباخرة Evinos وتحمل عى متنها 40 
ألف طن ديــزل تتواجدان يف غاطس 
الزيــت منذ أكرث من أســبوع  ميناء 
ومل تعــَط لهم أي تصاريــح للدخول 
والتفريغ حتى هــذه اللحظة من قبل 

قيادة التحالف.

األمناء / القسم السياسي :
الجنوبيون، من سياسين  استنكر 
وناشــطن ومواطنــن، اســتمرار 
االغتيــاالت يف العاصمة عدن، والتي 
الشــخصيات  اســتهدفت عــرشات 
والعسكرية  والسياســية  االجتامعية 

والدينية وقيادات يف املقاومة.
اإلرهــاب عاد بعمليات  أن  وأكدوا 
حكومة  تواجد  ظل  يف  جديدة  اغتيال 
املناصفــة , بعد فرتة مــن االختفاء 
القاصمة  الرضبــات  بفعل  اإلجباري 
التي تلقتهــا التنظيامت اإلرهابية من 
املسلحة  قبل األجهزة األمنية والقوات 

الجنوبية.
مراقبون أكدوا أن اإلصالح، التنظيم 
املحيل لإلخوان املســلمن يف اليمن، 
أمن  وإربــاك  األوراق  خلــط  يحاول 
لُتقتل  ينفذها  اغتياالت  بسلسلة  عدن 
القضيــة الجنوبية،  كل ذلك يكشــف 
التي  والهزمية  الخيبة  مستوى  بجالء 
منيت بها خاليــا وتنظيامت اإلرهاب 
وقواها الراعية عى يد القوات املسلحة 

الجنوبيــة ويف طليعتها قوات الدعم 
واإلسناد.

وأكدوا أن مــا يثري األمر غرابة، أن 
اإلخوان  وميليشيا  الحويث  ميليشــيا 
يف سالم دائم مع القاعدة وداعش، ال 
عبوات ناسفة تستهدفهم وال سيارات 
مفخخــة تنفجر فيهــم، يف املقابل 
يتعرض كل جنويب يهتف باالستقالل 
واستعادة دولة الجنوب ألبشع أساليب 
القتل والتصفية، وتســاءلوا:  أال يثري 
هذا األمر حفيظــة الدول التي تحارب 
من  بيد  بالرضب  وطالبــوا  اإلرهاب؟ 
املتواجدة  اإلرهابية  الخاليا  لكل  حديد 

والقبض عليهم فورًا ومحاكمتهم.
وتوالــت ردود أفعال أبناء الجنوب 
عقب اســتهداف موكــب القائد نبيل 
املشــويش، يوم الخميــس، حيث تم 
تدشــن هاشــتاج "#أمن_الجنوب_

خط_أحمــر"، أكدوا فيــه، إنه مادام 
اإلخوان مســيطرين عــى الرشعية 
وشبوة ومأرب فلن تتحرر صنعاء ولن 

ترتاح عدن.
مشريين أن تلك االستهدافات تأيت 

ضمــن مخططات اســتهداف األمن 
االســتقرار يف عدن خاصة والجنوب 
أن  االغتياالت  البعض  رأى  فيام  عامة، 
دليل أن مليشــيا اإلرهاب اإلخواين ما 
الســيطرة  عى  وناوية  طامعة  زالت 
عى عدن وأنهــا مرتبصة حتى تأيت 
اللحظة املناسبة إلعالن ساعة الصفر.

وتذكر البعــض اآلخر  عام 94 عند 
غزو الجنــوب، وما جــرى بعده من 
تنفيذ خطة االغتيــاالت للقضاء عى 
إذ  رئيسية،  بدرجة  العسكرية  الكوادر 
وصواًل  اللحظة  حتى  املسلسل  استمر 
الغتيال اللواء ســيف اليافعي والعميد 
قيادات  استهداف  واليوم  الياممة،  أبو 

الحزام األمني.
وأكدوا ان اإلرهاب القاسم املشرتك 
لإلخوان والحــويث،  فمحاولة زعزعة 
األمن يف عدن ومناطق الجنوب ليست 
يتقاسم  فاشل  أســلوب  وهو  جديدة 
أعــداء الجنوب األدوار بكل وســائل 
الدمار والقتل من مفخخات وصواريخ 

وطائرات مسرية.

األمناء / خاص :
سخر نائب رئيس الدائرة اإلعالمية 
يف املجلس االنتقايل الجنويب، منصور 
صالح ، من حالة االنزعاج التي أبداها 
إعالم اإلخوان  بعد صدور  قرار  وزير 
النقل الدكتور عبدالسالم حميد بتكليف 

مدير جديد مليناء سقطرى.
وأفاد صالح أن إقالة املدير السابق 
وتعيــن مديــر جديــد للميناء متت 
وفق القانون واللوائح واســتنادًا إىل 
النقل  لوزيــر  الكاملة  الصالحيــات 

يف عزل وتعين املســؤولن التابعن 
لوزارته.

مضيفــا: "الوزير يدرك مســاحة 
قانونا ومل  لــه  املمنوحة  الصالحيات 
يتجاوزها، وهو يف األساس  ليس يف 
أو   أي جهة حزبية  حاجة الســتئذان 
طلب رضا املطابخ اإلعالمية يف تنفيذ 

اإلصالحات  املطلوبة يف وزارته". 
ونوه صالح إىل أن  وزارة النقل هي 
من أكرث الــوزارات التي تحتاج لعملية 
إصالح بسبب الفساد  الذي عبث  فيها 

كثريا خالل السنوات املاضية.

وبن صالح أن تعين املدير الجديد 
ترشيح  بناًء عى  مليناء سقطرى جاء 
واملعنية  للمحافظة  املحلية  الســلطة 
بإدارة شؤونها وكذا هيئة موانئ البحر 
الواقع تحت  املؤسســة  العريب وهي 

اختصاصها ميناء سقطرى.
 وأشاد نائب رئيس الدائرة اإلعالمية 
لالنتقايل بكفاءة ونزاهة املدير الجديد، 
عى عكس املدير الســابق الذي اتسم 
أداءه بالفســاد وارتــكاب املخالفات 
لخدمة  امليناء  نشاط  وتسخريه  املالية 

مصالح حزبه ومشاريعه املشبوهة.

عدن / األمناء / خاص :
علمــت "األمنــاء" بــأن الجهود 
الحثيثــة التي بذلتها قيــادة املجلس 
االنتقــايل الجنويب قد نجحت بانتزاع 
الدفعة األوىل من مستحقات املرتبات 

للقوات الجنوبية .
لـ"األمناء"  رفيعة  مصادر  وقالت 

بــأن مرتبات شــهرين ســوف يتم 
الجنوبيــة خالل  للقــوات  رصفهــا 
اليومن القادمن وذلك ضمن الجهود 
قيادات  مارســتها  التي  والضغــوط 
املجلس االنتقــايل يف هذا امللف الهام 

والحساس .
جدير بالذكر بــأن مرتبات القوات 

الجنوبيــة متوقفــة منــذ أكرث من 
مثانية أشــهر يف ظل ارتفاع األسعار 
وهبوط قيمة العملــة املحلية وتردي 
الذي  األمر  االقتصادية، وهو  األوضاع 
انعكس عى أوضاع العسكرين الذين 
يخوضــون معارك التصدي ملليشــيا 

الحويث شامال واإلرهاب جنوبا .

�سراع ال�سرعية يوقف وقود الكهرب�ء يف )غ�ط�ض( املين�ء ويغرق عدن ب�لظالم

ال�سيط�ن ل ب�سم�ت له..  اأمن اجلنوب بني مطرقة التفجريات و�سندان اإره�ب الإخوان

مل�ذا انزعج اإعالم الإخوان من قرار وزير النقل بتكليف مدير جديد ملين�ء �سقطرى؟

و�سول مرتب�ت القوات اجلنوبية وم�سدر يك�سف لـ)الأمن�ء( موعد �سرفه�


