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أخبار

عدن / غازي العلوي :
كشــفت مصادر خاصة لصحيفة "األمناء" عن معلومات هامة تتعلق بشــحنة 
الوقود التي أعلنت اململكة العربية الســعودية أواخر الشــهر املايض تقدميها ملحطات 

كهرباء العاصمة عدن واملحافظات اليمنية املحررة .
وأوضحت املصادر أن املنحة السعودية ليســت مجانية كام يتم الرتويج عنها وأن 

الحكومة ستدفع قيمة هذه الشحنة والتي تم تحديدها بـ422 مليون دوالر. 
وعلمت "األمناء" أن اململكة العربية الســعودية اســتدعت وزير النفط واملعادن، 
الدكتور عبدالســام باعبود وعدد من املسؤولني  يف رشكة النفط ومصايف عدن، فيام 
يجري الرتتيب ملغادرة مسؤولني يف مصايف عدن والنفط إىل الرياض إلجراء الرتتيبات 
الازمة إليصال شحنات وقود الكهرباء الخاصة مبحطات الكهرباء يف العاصمة عدن.

ولفتت املصادر يف سياق إفادتها لصحيفة "األمناء" إىل أن املميز بهذه املنحة أنها 
ســتقدم لليمن وفق سعر السوق املحيل السعودي والذي يقل عن السوق العاملي بقرابة 

60 باملائة.

األمناء / خاص :
احتدم الرصاع بني مراكز النفوذ اليمنية املتواجدة يف العاصمة السعودية )الرياض( 

والسلطات املحلية بشبوة حول إدارة ميناء "قنا" واالستحواذ عىل إيراداته .
وكشــفت مصادر خاصة لـ"األمناء" بأن تاجر النفط أحمــد العييس، املعني يف 
منصب نائب مدير مكتب الرئاســة، توعد بإقالة محافظ شبوة اإلخواين محمد صالح 

بن عديو وذلك عىل خلفية قيام األخري باعتقال عدد من املوظفني التابعني للعييس .
وأوضحــت املصادر بأن الخاف تفاقم بني العييس وبن عديو عىل خلفية رســوم 

باخرة نفطية دخلت ميناء قنا مؤخرا .
وطبقا للمصادر فان إقالة بن عديو تم رفضها من قبل الرئاسة يف بداية األمر غري 
أن املصادر ردحت أن هناك ضغوط مورست عىل الرئاسة ودفعت مبوضوع اإلقالة إىل 

الواجهة مجددا، مراجحة أن تتم إقالة بن عديو خال األيام القادمة.
  مراقبون  قالوا لـ"األمناء"  إن صمت بن عديو  منذ عودته من الرياض إىل شــبوة 

رمبا يخفي أشياء تتعلق  بالخاف مع العييس .
وافتتح ميناء "قنا" رسميًا مطلع العام الجاري، وال يخضع إلدارة أو إرشاف وزارة 
النقل، كام تقوم سلطات املحافظة املوالية لإلخوان بتصدير إنتاجها النفطي عرب امليناء 

التاريخي الواقع عىل البحر العريب.

عدن / األمناء / خاص :
كشفت مصادر خاصة لـ "األمناء"، إن الطاقة الكهربائية املستأجرة ستتوقف 
عن العمل بصورة كلية بعد فشل وزير الكهرباء يف حكومة املناصفة اإليفاء يف 

تعهده بدفع جزء من مستحقاتها.
وقالت املصادر إن مهلة الســبعة األيام التي طلبها وزير الكهرباء من رشكات 
الطاقة املســتأجرة مضت دون أن يتمكن من اإليفاء بتعهده مبتابعة وحث رئاسة 

الحكومة ووزارة املالية بسداد جزء من مستحقاتهم املالية. 
وأضافت املصادر أن محطات الكهرباء ستتوقف عن التشغيل وسيزداد الوضع 

سوءا يف العاصمة عدن التي تشهد انقطاعا متواصا يف التيار الكهربايئ. 

األمناء / خاص :
أعلن الفريق الحكومــي اليمني املفاوض املعني بشــؤون األرسى، الثاثاء، 
اســتعداده لعقد صفقة تبادل مع ميليشــيات الحوثيني، تشــمل جميع أرسى 

الجانبني، مبناسبة قدوم شهر رمضان.
وقال رئيس الفريق الحكومي، هادي هيج، عىل تويرت: ”نعلن جاهزيتنا للقيام 

بصفقة الكل مقابل الكل مبناسبة قدوم شهر رمضان املبارك“.
ويف ترصيح خاص لـ“إرم نيوز“، أكد رئيس الفريق الحكومي املفاوض بشأن 
األرسى، هادي هيج، أن ما أعلنه عىل تويرت هو ”مبادرة منا، وهي تفعيل ملا وقعنا 

عليه مسبقا يف مشاورات ستوكهومل التي رعتها األمم املتحدة“.
وبشأن تفاعل ميليشــيات الحوثيني مع هذه املبادرة، أكد هيج أنهم مل يتلقوا 

أي رد بشأنها حتى اآلن.
وكان القيادي الحويث، محمد عيل الحــويث، قد دعا يوم االثنني املايض، يف 

تغريدة عىل تويرت، إىل تبادل كامل لألرسى.
وقال إن ”هذا ملف إنساين ال يجب أن يخضع الختيار قوائم محددة أو املطالبة 
بأقارب كبار املرتزقة عىل حساب اآلخرين. يجب النظر للجميع بتساٍو يف الحل“.

م�صادر لـ)الأمناء( منحة الوقود 
ال�صعودية لي�صت جمانية وهذه حقيقتها

�صراع النفوذ وامل�صالح يتفاقم.. 
العي�صي يهدد باإقالة بن عديو

احلكومة تعتزم اإدخال العا�صمة عدن 
يف ظالم تام ب�صبب الطاقة امل�صتاأجرة

احلكومة اليمنية تطلق مبادرة لتبادل 
الأ�صرى مع احلوثيني مبنا�صبة قدوم رم�صان

األمناء/خاص :
كشــف نائب رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، هــاين بن بريك، عن أســباب 
تأخر التحالف حسم معركته مع الحوثيني 

بالشامل.
وقال بن بريك يف سلسلة تغريدات له 
عىل تويرت: "ال ميكن أن يكون هناك عامل 
وحيد لتأخر حســم املعركــة مع الحويث 
شامال، واســتمراره بإرســال الصواريخ 
والطائرات املســرية، ال شــك هناك عدة 
عوامل، منها ما هو رئيس ويتحمل الجزء 
األكرب، وعند الحديث عــن هذا النوع من 
العوامــل فدون أدىن شــك يــأيت وجود 
اإلخوان املسلمني يف ملف الحرب من أكرب 

عوامل إطالتها".
وأوضح "كيــف لك أن تقنع عاقا بأن 
املصنف يف  املســلمني  اإلخــوان  تنظيم 
السعودية إرهابيا سيتعاون مع السعودية 
الحليف  إيــران  متدد  ضــد  معركتها  يف 
من  رضب  هــذا  إن  للتنظيم!  التاريخــي 

املحال".
وتابع قائا: "دخول اإلخوان املسلمني 
يف اليمن - اإلصاح - مع التحالف بتنسيق 
مع التنظيم الدويل ومع إخونج السعودية 

يف الداخل".
وأضاف: "بعد تحرير عدن يف رمضان 
2015م قلُت يف مجالــس عدة لن يتحرر 
الشــامل إال إذا أُبعد اإلخوان املسلمني عن 

إدارة الحرب يف الشامل".

واستطرد بالقول: "نجحنا يف الجنوب 
رسيعــا بهذا الســبب ومل منكن اإلخوان 
املســلمني من أي جبهة بعد تسببهم يف 
ســقوط املعا والتواهي وقد حاولوا معنا 
ذلك  ورفضنا  مواقــع  لتســليمهم  مرارا 

قطعيا".
وأكد بن بريك أن املقاومة يف الجنوب 
كانت ال تتلقى أي توجيهات إال من التحالف 
بقيادة السعودية فليس هناك حزب يوجه 
املقاومة وليس هنــاك بيعة لقيادة حزب 
كام هو الحال مع أفراد اإلخوان املسلمني 
ينســحبون من معســكرات ومن  الذين 
اتصال من قيادة  مدن ومن جبهات ملجرد 

الحزب.

حاملني/األمناء/ جهاد احلاملي :
تحت عنــوان "رد الجميــل "و بدعم 
سخي من مغرتيب خريجي مدرسة الفقيد 
سعيد صالح قاسم النموذجية افتتح مدير 
عبدالفتاح  املناضــل  حاملني  مديرية  عام 
حيدرة صباح األحــد ومبعية مدير مكتب 
الرتبية والتعليم عبدالحكيم صالح ورئيس 
مجلس اآلباء عبود العمراين قاعة للتعليم 
املتطور عرب الكمبيوتر يف مدرسة الفقيد 

سعيد صالح قاسم النموذجية .
املدرســة   مدير  مثن  االفتتــاح  ويف 
األستاذ عيل يحيى عثامن جهود املغرتبني 
"من خريجي املدرســة" أصحاب األيادي 
الســخية وشــكرهم عىل هذا الدعم يف 
الحديث بحيث  العلمي  املنجز  تأسيس هذا 

يعترب أهم إنجاز يف املدرسة. 
من جانبه أشــاد رئيس مجلس اآلباء 
األخ عبــود الكــريب بهذا الــدور الكبري 
الذي لعبه املغرتبني "خريجي املدرســة" 

وشكرهم عىل دعمهم السخي الذي أفىض 
املتطور  للتعليم  القاعــة  هذه  افتتاح  إىل 
والتي تســهم يف تطوير ســري العملية 

التعليمية يف املدرســة وبفضــل الله ثم 
التي تعج  القاعة  افتتاح هذه  تم  بفضلهم 

باألجهزة واملستلزمات الحديثة.

األمناء / خاص :
أعلــن مركز العزل )األمــل( مبديرية 
الربيقة ملعالجة مرىض وباء كورونا وقف 

استقبال الحاالت املرضية. 
وقال املركز يف بيان صادر عنه  أنه مل 
يعد قادرا عىل استقبال أي حاالت جديدة . 

املركز أســباب  القامئون عىل  ورشح 
أن من بني األسباب وقف  ذلك، موضحني 
ميزانية  وجود  وعدم  للدعم  الصحة  وزارة 

تشغيلية أو حتى إمكانيات يومية. 
وقــال البيان إن املوظفــني واألطباء 
يعملون بصورة تطوعية دومنا أي مقابل. 

وأشــار البيان إىل أن ذلــك بات يهدد 
حياة األطباء الذين يعملون يف ظل غياب 

أي احرتازات صحية . 
يفتقرون  األطباء  أن  البيــان  وأوضح 
حتى لألطعمة، مشريا إىل أن كل األطراف 

تخلت عن املركز .

فضل محمد العبدلي
قبــل ظهر يــوم األحــد التقيت األخ 
العزيز/ الدكتور نــارص الخبجي - القائم 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  رئيس  بأعامل 
رئيــس وحــدة املفاوضات - اســتقبلنا 
برتحاب أنا واألخ العزيز  الدكتور حســني 
العاقل عضو الجمعية الوطنية، مكث معنا 
بعض الوقت القليــل الدكتور العاقل الذي 
يحمل يف جعبته مخزونا كبريا مام رصده 
عن منهوبات الجنوب منذ اجتياح الجنوب 
صيف ٩4م من قبل جحافل وغزاة صنعاء 
تعرض لاعتقال كــذا مرة عىل خلفية ما 
نرشه حول هذا املوضوع يف سجون عدن 

وصنعاء .
ليــس هــذا موضوعي فقــد غادرنا 
الدكتور العاقل ومكثنا مع الدكتور نارص، 

ما يقــارب ثاثون دقيقة، حدثني عن أهم 
ومنها  املتسارعة  السياســية  املستجدات 
املفاوضــات والحوارات املتعــددة داخليا 
وخارجيــا ســألته عن التهديــدات التي 
يطلقها البعض الجتاح الجنوب مجددا؟ رد 
واالبتسامة عىل محياه: أي اجتاح تقصد؟ 
اليوم الجنوب ليــس كجنوب األمس غري 
أنه مــا كان يهمني )أنــا( النقاش وإياه 
واملعاناة  الصعــب  الداخيل  وضعنا  حول 
التي صارت ال تطاق التي يواجهها شعبنا 
توصيفها  إىل  وترتقي  بعضها غري مربرة 

ضمن جرائم حرب اإلبادة الجامعية.
قال يل: هون علينا بهذه األوصاف يا 
أخي،  نعم هناك معاناة جمة نستشعرها 
ونلمســها ونحس بها ونشــعر مبرارتها 
حلحلتها  أجــل  مــن  نهار  ليــل  ونعمل 
وتخفيفها، نعم نواجه صعوبات وعراقيل 
ولكننا منيض قدما بجهود مضنية وبصرب 

أيوب باتجاه ما ميكننا تحقيقه وتخفيف 
وطأة املعاناة عىل أفراد شعبنا صربنا كثريا 
ومل يتبَق أمامنا إال مراحل قليلة سنجتازها 
قريبا بإذن اللــه تعاىل". وأضاف الدكتور 
الخبجي قائًا: "نحن  نعمل عىل التخفيف 
من حدة  انقطاعات الكهرباء واألشــقاء 
الســعودية وافقوا عىل  العربية  باململكة 
تقديــم منحة قدرهــا 422  مليون دوالر 

كمنحة إسعافية للنفط ومشتقاته". 
بأنهم  قــال  بالرواتب  يتعلــق  وفيام 
التي ال  الرواتب  يأملون بأن تنتظم هــذه 
يجب أن تسيس مبا فيها الخدمات العامة 
املواطنــني؛ وهناك وعود بهــذا الصدد ؛ 
وطبعا كل هذا الكام الذي دار بيننا سبق 
وأن نــرش بعضــه أو معظمــه  من قبل 
رئاســة املجلس االنتقايل وكذلك من األخ 
املحافظ أحمد حامد مللس، ومن مسؤولني 

بالرشعية.

نائب رئي�س النتقايل: جنحنا بتحرير اجلنوب لأننا مل ن�صلم جبهاتنا لالإخوان

افتتاح قاعة لتعليم احلا�صوب يف مدر�صة الفقيد �صعيد �صالح قا�صم بحاملني

مركز العزل يعلن وقف ا�صتقبال امل�صابني بـ)كورونا( ب�صبب توقف الدعم من وزارة ال�صحة

املنحة اأكيدة ولكن..


