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أخبار

عدن / األمناء / خاص :
كشفت مصادر خاصة لصحيفة "األمناء" عن تحركات حثيثة يجريها 
عدد من الشخصيات ورؤساء مكونات إلنشاء تحالفات سياسية ملكونات 

جنوبية وبعض التشكيالت التابعة لجامعة اإلخوان املسلمني.
وأوضحت املصادر أن تلك التحركات التي تتم بدعم قيادات يف الرشعية 
اإلخوانيــة وأطراف خارجيــة هدفها رضب متاســك االنتقايل الجنويب 

وإحداث حالة من الفوىض يف العاصمة عدن.
املصادر ذاتها قالت لـ"األمناء" بأن التحالفات تشــمل مكونات فادي 
باعوم وفؤاد راشد وبعض التشكيالت العدنية التي بدأت تظهر خالل األيام 
املاضية واملدعومــة من جامعة اإلخوان املســلمني، باإلضافة إىل بعض 

التشكيالت الوهمية التي يتم الرتتيب إلدخالها ضمن هذه التحالفات.

األمناء / خاص :
 وصف الكاتب واملحلل السيايس السعودي خالد الزعرت محاوالت إخوان اليمن 

لدق أسفني بني اإلمارات والسعودية بالغبية والفاشلة.
وقال الزعرت بأنه ليس هناك ما هو أغبى من ميليشــيات اإلخوان يف  اليمن ، 
الجميع يعرف أنهم ميتلكون حقدا دفينا عىل اإلمارات ، ويحاولون التعبري عن هذا 
الحقد بصناعة أكاذيب مثل  اإلمارات تســاند الحويث ، وهي أكاذيب تعكس حجم 

ضعف اإلخوانجية الذين مهام حاول النيل من اإلمارات لن ينجحوا.
وأكد أن "اإلمارات  ســجلت بطوالت خالدة عىل امتــداد تراب  اليمن ، وقدمت 
شهداءها يف خدمة العروبة ، وسالت دماء جنودها الرشيفة يف مواجهة املرشوع 
اإليراين ، ويأتيك اإلخوانجية من الفنادق هم وذبابهم اإللكرتوين يقولون  اإلمارات 

تساند الحويث!".
 وتابع قائــال: "الكل يعرف كمية الحقد اإلخواين ضد  الســعودية و  اإلمارات 
منذ مســاندة  مرص وثورة الـ30 من يونيو ، ومحاوالت اإلخوانجية يف هاشتاق 
 اإلمارات تســاند الحويث لدق إســفني بني الرياض وأبوظبي ستبقى محاوالت 

فاشلة لن تنطيل عىل أحد".
 وأضاف: "يقولون  اإلمارات تساند الحويث و يقولون  اإلمارات تطعن السعودية 
، الهدف من هذه األكاذيب التي يصنعهــا اإلخوانجية ومن يقف خلفها ويدعمها 
وميولهــا ذبابها اإللكرتوين، هو محاولة رضب العالقــة بني الرياض وأبوظبي، 

وستبقى كغريها محاوالت فاشلة".

األمناء / خاص :
شن األكادميي السعودي د. أحمد ضيف الله القرين هجوما الذعا عىل محافظ 
محافظة شــبوة محمد صالح بن عديو، متهام إياه مبهندس املصالح الرتكية يف 

شبوة. 
وقال ضيف الله يف تغريدة له عىل )تويرت(: " محافظة  شبوة أحد أبرز معاقل 
اإلخوان السياســية". موضحا أن  "شــبوة منطقة نفوذ كاملة وسجون رسية 

للمعتقلني! نفط وغاز".
وتابع قائال: "افتتحوا ميناء قنا وسيطروا عليه، بوابة الستقبال األسلحة من 
تركيا، منفذ بحري نحو األسواق العاملية، يبنون فيه خزانات عامئة للمشتقات". 

وختم تغريدته قائال: "بن عديو  يعد مهنــدس املصالح الرتكية اإلخوانية يف 
شبوة".

األمناء / خاص :
كشف املحامي والناشط الجنويب يحيى الشعيبي عن حالة من الغباء السيايس 

لدى الرشعية اإلخوانية فيام يخص التعامل مع القضية الجنوبية.
وقال الشــعيبي يف تغريدة له عىل )تويرت(: "اإلشكال القائم يتمثل بالصمم 
والغباء الســيايس لدى منظومة اإلخوان بالرشعية التي ال تســتمع للعامل وهو 

يقول إن الحل باليمن مبا يتفق عليه اليمنيون والحل داخيل".
وأضاف: "االستقواء عىل الجنوب بالخارج ســيناريو فاشل، والتعويل عىل 

الخارج أن ُيسلم الجنوب لغري أهله فاشل، واجتياح الجنوب بالقوة محال".
واختتم تغريدته بالقول: "اصحوا قبل الندم".
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األمناء/خاص :
حصلت األمناء عىل معلومات موثوقة 
تكشف مقدار املبلغ الشــهري الذي يورد 
من نفط حرضمــوت إىل البنك األهيل يف 

العاصمة السعودية الرياض. 
وبحســب املصادر فإن   "72" مليون 
دوالر شــهريا من نفط حرضموت تذهب 
الريــاض، ويتم رصفها  للبنك األهيل يف 
رواتب للمسؤولني بالرشعية وأرسهم يف 

الخارج. 
املســؤول  إن  أخرى  وقالت مصــادر 
الرحبي  يستلم   اإلعالمي اإلخواين مختار 
"25" ألف ريال سعودي شهريا من موارد 

املسيلة مبحافظة حرضموت. 
يأيت ذلــك يف الوقت الذي يعاين أبناء 
أبســط  من  حرمانا  حرضموت  محافظة 
يف  مأساوية  أوضاعا  ويعيشون  الحقوق 
ظل ارتفاع األســعار وانقطــاع الكهرباء 
الخدمات األخــرى فيام مواردهم  وتردي 

تنهب من قبل قوى نافذة تسيطر عىل قرار 
الرشعية وتعبث بها يف الخارج. 

ودعــا جنوبيــون الرئيــس عبدربه 
منصور هــادي إىل اتخاذ قــرار لصالح 
املواطن يقيض بوقف رواتب املســؤولني 
بالعملة الصعبــة، التي تصل إىل أكرث من 
خمسة ألف دوالر للوكيل يف الوزارة، فيام 
املواطن يف الداخل مل يســتلم مرتبه منذ 

أكرث من مثانية أشهر.

األمناء / خاص :
علمت صحيفــة األمناء بــأن منحة 
العربية  اململكــة  أعلنــت  التي  الوقــود 
السعودية تقدميها للكهرباء يف اليمن مل 
تصل إىل العاصمة عــدن حتى كتابة هذا 

الخرب. 
وبحسب مصادر مالحية لألمناء فإنها 
مل تتحرك أي ســفينة محملة بالوقود من 
املياه اإلقليمية للملكة العربية الســعودية 

باتجاه ميناء عدن أو حرضموت.
وكانت اململكة العربية الســعودية قد 

أعلنت قبل أيام عن منحة كبرية من الوقود 
مخصصة ملحطات الكهرباء يف العاصمة 

عدن واملحافظات اليمنية املحررة .
مصــادر موثوقة أوضحــت  لألمناء 
التاجر  بأن سفينة وصلت يوم أمس تتبع 
البسريي تحمل عىل متنها خمسة ألف طن 
من الوقود ســيتم رشاءها لكهرباء عدن 
كحل مؤقت يف ظل أزمة خانقة تشهدها 

العاصمة عدن والجنوب.
واستغرب جنوبيون من تأخري وصول 
املنحة الســعودية املقدمــة للكهرباء يف 
عدن والجنــوب الذي يعاين مــن انعدام 

يف املشــتقات النفطية وانقطــاع التيار 
الكهربايئ. 

واملحافظات  عدن  العاصمة  وتتعرض 
الفساد  املحررة لحرب قذرة من قبل لويب 
املســيطر عىل قــرار الرشعيــة اليمنية 
اســتخدمت فيها األطراف ملف الخدمات 

إلسقاط خصومهم يف الجنوب.
وســبق ملحافظ العاصمــة عدن األخ 
أحمد مللس أن قام باســتدانة قيمة الوقود 
املخصص ملحطات الكهرباء من أحد التجار 
عىل أمــل أن تقوم الحكومة بتســديدها 
غريها أنها مل تفي بوعودها حتى اللحظة.

األمناء / خاص :
تواصــل جهــات ومنظــامت تابعة 
املدعومة من  اإلرهابية  الحويث  مليليشيات 
ملحاولة  وفعاليات  معــارض  تنفيذ  إيران 
اســتعطاف املجتمع الدويل بشأن جرائم 
ارتكبتها بحق  وانتهاكات باألصل هي من 
أبناء الشعب اليمني وتلفيقها ضد التحالف 

العريب.
ولكــن الصدمــة كانت من روســيا 
حيث أقدم الســفري اليمني لدى موسكو 
أحمد الوحييش بافتتــاح معرضًا للصور 
الفوتوغرافيــة، ولكن الصدمة أن املعرض 
وضد  الحوثيــة  األجنــدة  لخدمــة  كان 

الحكومة الرشعية والتحالف العريب.
وتضمــن املعــرض صــورًا يتداولها 
التحالف  تدعــو  وعبــارات  الحوثيــون 
والرشعيــة لـ"رفع الحصــار عن مطار 
بدأتها  لحملة حوثيــة  امتــدادًا  صنعاء" 
املليشيا بوسائل إعالمها ومواقع التواصل 

االجتامعي.
مليشــيا  دعت  صوًرا  تضمن  املعرض 
الحــويث لتداولهــا عىل أنهــا انتهاكات 
العريب  التحالف  ارتكبتها قــوات  وجرائم 
تلك  حقيقة  أن  إال  الرشعيــة،  والحكومة 
الجرائم ارتكبتها امليليشيات الحوثية بحق 

أبناء الشعب اليمني.

معاناة  الحويث  مليشــيا  وتســتثمر 
الســكان مبناطــق ســيطرتها بالدعوة 
للســامح برحالت إىل طهــران وبريوت، 
وتسعى من خالل إقامة مثل هكذا معارض 
يف عدة دول أجنبية الستقطاب استعطاف 

لها وللمطالب التي ترفعها.
مبادرة  الحــويث  مليشــيا  ورفضت 
تتضمــن فتح مطــار صنعــاء للرحالت 
الخارجيــة عدا طهران وبــريوت وبغداد 
ودمشق، رافضة فتح املطار دون السامح 

برحالت للمدن األربع.
وتصور مليشــيا الحــويث عدم تلبية 
مطالبها بأنه حصار للســكان، وهو األمر 
الذي أظهــره معرض الصور بالســفارة 
اليمنية يف موسكو، كام أن إقامة املعرض 
يف السفارة عقب إفشــاله أكرث من مرة 
من قبل طالب ودارسني يف روسيا خالل 
الفرتة املاضية عقــب معرفة الغرض من 

إقامته والجهة التي تقف خلفه.

األمناء / خاص :
أكدت مصادر قبليــة أن قياديا مواليًا 
لتنظيم إخــوان اليمن - حلفــاء الرئيس 
اليمنــي املنتهية واليتــه عبدربه منصور 
هادي - قتــل وجرح ســتة آخرون، يف 
قبليني، تصدوا  مواجهات مع مســلحني 
النتشار عســكري لحلفاء هادي يف بلدة 
الطريق  الواقعة عــىل  الســاحلية  أحور 

الدولية.
وقالت املصادر إن مدير أمن أبني املدعو 
عيل الذيب هــدد قبائل باكازم قبل أيام إذا 
حاولت عرقلة ســيطرته عىل طريق أحور 

الدويل الرابط بني عدن وحرضموت. 
وأشــارت املصــادر إىل أن محاولــة 
الســيطرة عىل الطريق الدويل، جاء بعد 
عمليــة إرهابية جبانة اســتهدفت قوات 
الحزام األمني قبل أســابيع وهو ما أسفر 

عن سقوط قتىل بينهم مدنيون. 
وأكد مصدر طبــي وآخر قبيل مرصع 
يف  الخاصة  األمــن  قوات  قائد  شــقيق 
أبني صالح العوبان يف االشــتباكات بني 
الحزام  لقوات  داعمني  قبليني  مســلحني 
األمني، يف خرب املراقشــة. مشرية إىل أن 
قوات األمن الخاصة حاولت السيطرة عىل 
مواقع لقوات الحزام األمني املســنود من 
القبائل إال أنه تم التصدي لها. وكشــفت 

مصــادر عســكرية وثيقــة االطالع عن 
خفايــا محاولة حلفاء هادي الســيطرة 
عىل الطريق الدويل الرابط بني حرضموت 

وعدن.  
وجــاء هجــوم أبني عقــب محاولة 
ميليشــيات اإلخــوان اســتهداف قوات 
الشــبوانية يف  والنخبة  العريب  التحالف 
بلحاف بشبوة مساء األحد. ولفتت املصادر 
إىل أن ميليشــيات اإلخوان املدعومة من 
قطر وتركيا تستعد لشن هجوم واسع عىل 
أبني والعاصمة عــدن، بضوء أخرض من 
طرف إقليمي، وتريد تأمني الطريق الدولية 
يف أحور لنقــل القوات القادمة من مأرب 

ووادي حرضموت إىل شقرة. 

)الأمناء( تك�شف حجم املبلغ الذي ي�رد من نفط ح�شرم�ت واإىل اأين يذهب
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م�شرع الع�بان يف هج�م مللي�شيات الإخ�ان على نقاط احلزام الأمني يف اأح�ر


