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تقارير

األمناء / خاص :
بعد  الجنوب،  بوادر ســام يف  ال 
التصعيد العســكري األخري ملليشيات 
الســام مع  ان  التــي تؤكد  اإلخوان 
الجنوبيني مرفــوض، حتى وان كان 
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية 

السعودية هو الراعي لهذا السام. 
 وعىل ما يبــدو أن اتفاق الرياض 
الذي جــاء برعاية من اململكة العربية 
السعودية ذاهب إىل الفشل بعد الحرب 
التي يتعرض لها الجنوب عىل مختلف 
املجاالت سواء عســكريا او حرب يف 
القوى  تلك  متارســها  التي  الخدمات 
التي تتحكم برشعيــة الرئيس هادي، 
وتستخدمها لتنفيذ مخططات تناهض 
اليمن  يف  العــريب  التحالف  مرشوع 
باإلضافة إىل محاوالتها  القضاء عىل 
القضيــة الجنوبيــة وممثلها الوحيد 

املجلس االنتقايل الجنويب.
وعاود تنظيم القاعدة انتشاره يف 
مناطق أبني وشــبوة التي تقع تحت 
سلطة اإلخوان، وقام بعمليات إرهابية 
طالت جنود يف الحــزام األمني، تلك 
التحركات اكد، ســعي اإلخوان إلعان 
حرب عىل القوات الجنوبية مستخدمة 

أدوات إرهابية ضد خصومها. 
وتعرضت نقاط تتبع الحزام األمني 
يف منطقــة أحور لهجــوم إرهايب، 
الشهر املايض استشهد عددا من جنود 
الحزام وإصابة آخرين، وأعلن التنظيم 

الهجوم  عــن  مســؤوليته  اإلرهايب 
الحقا. 

واشــعلت مليشيات االخوان، عىل 
الجنوبية يف منطقة  املسلحة  القوات 
خــر املراقشــة يف محافظــة أبني 
االسبوع املايض، حيث هاجمت مواقع 
تتبع الحزام األمني واندلعت اشتباكات 
خلفــت قتىل وجرحــى يف صفوف 
شقيق  بينهم  من  اإلخوانية  املليشيات 
ملليشيات  التابع  الخاصة  القوات  قائد 
الذي قتل  العوبــان  اإلخوان محمــد 
الجنوبية  القوات  مع  املواجهات  اثناء 

والقبائل.
وتدخلت وســاطة مــن العاملقة 
الجنوبية بني الطرفني االثنني املايض 
ونجحت يف ايقــاف التصعيد، مؤقتا 
قبــل أن تعلن  املليشــيات اإلخوانية 
فشل الوساطة بهجومها املفاجئ عىل 
مواقع القــوات الجنوبية التي متكنت 
إفشــال  من  الجنوبية  القــوات  فيه 

الهجوم اإلرهايب.
وفشلت املليشــيات اإلخوانية يف 
أكرث من هجوم شــنته عــىل مواقع 
القــوات الجنوبيــة خــال اليومني 
املاضيني وفق ما أكده الناطق بأســم 
محور ابــني القتــايل النقيب محمد 

النقيب. 
وقال النقيب ان  مليشيات االخوان 
يف  انهياراتها  لتدارك  تعزيزاتها  تجدد 
خر املراقشــة بعد تعرضها لرضبات 

مــن  قــوات الحزام األمنــي ورجال 
القبائل

وأكد النقيب ان كانت رمال الطرية 
بشــقرة محرقة تعزيزاتهم اإلرهابية 
تؤدي  باحور  املراقشــة  وهاهي خر 

الدور نفسه "إنها ابني الشموخ ".

اإلخوان يحضرون ملعركة فاصلة 
وقال القيادي يف املجلس االنتقايل 
ان  العولقي  ثابــت  ســامل  الجنويب 
الجنوب سواء  اإلخوان يف  مامرسات 
هشاشة  تؤكد  خدماتيا  او  عســكريا 
تنفيذ  اإلخوان  ورفض  الرياض  اتفاق 

بنوده. 
له  تغريدة  يف  العولقــي  وقــال 
عىل تويــر رصدها محرر "األمناء" : 
"األشقاء يف الســعودية بذلوا  جهدا 
مقــدرا إلنجــاز اتفــاق الرياض إال 
أن املاحــظ اليوم للداخــل وللخارج 
إن االتفــاق قد وصل أعــىل درجات 
الهشاشــة بفعل مامرسات األطراف 
مع  لاتفاق  البدايــة  منــذ  الرافضة 

املجلس االنتقايل الجنويب ".
اليمن  إخوان  ان  العولقي  واضاف 
لُتعقد  جنوبا  جديدة  لحرب  يحرضون 
املشــهد املعقد أصا، مؤكدا ان ردعهم 

واجب.
إىل ذلك حذر عضو هيئة رئاســة 
فضل  الجنــويب  االنتقايل  املجلــس 
تكرار  اإلخوان  محاوالت  من  الجعدي، 

استقدم  عندما  94م  ســيناريو حرب 
اإلصاح عنــارص  إرهابية كام حدث 
اليوم يوم أمس األول الجمعة مؤكدا أن 
ذلك سيفشــل أمام صمود واستبسال 

القوات الجنوبية.  
وقــال الجعــدي يف تغريــدة له 
عىل تويــر: " يف حرب 94 القذرة تم 
افغانستان  من  االرهابيني  اســتقدام 
والشيشــان ملحاربة الجنوب ، واليوم 
يتم اســتقدامهم من بقاع شتى لذات 
السبب ومن قبل القوى الدموية ذاتها 
العاصمة عدن والجنوب،  ، الستهداف 
وهو  الفوىض  ونــرش  االوراق  لخلط 
االمر الذي ســنتصدى له مهام بلغت 

التضحيات ".
يف  لحرب  الجنــوب  يتعــرض  و 
الخدمــات حيث تشــهد املناطق التي 
تقع تحت ســيطرة االنتقايل أزمة يف 
املشتقات النفطية باإلضافة إىل غياب 
وانهيار  املرتبات  وانقطــاع  الخدمات 
متواصل للعملة، واقع أشبه بالحصار 
رغم ان عــدن والجنوب هــو املحرر 
الشــامل  املحافظات يف  بقية  وليس 
املحارصة، التي تشــهد استقرارا رغم 

الحصار. 
ويف الوقت الذي يشــهد الجنوب 
أزمة واشتعال املواجهات يف أبني تقوم 
مليشــيات االخوان بحشد مليشياتها 
يف محور الصبيحة، ما يؤكد أن هناك 
مخطط مرســوم له من قبل األطراف 

الداعمة للحزب اإلخواين حيث تحارص 
الجنــوب من جهة تعــز والصبيحة، 
وشــكلت محور قتايل لقطع الطريق 

بني الساحل الغريب وعدن. 

تقارب حوثي اخواني يف تعز 
الستهداف اجلنوب. 

يعد  مل  اإلخواين  الحويث  التنسيق 
خايف حيث، إن هــدف الطرفان فيام 
يخص الجنوب موحــد ألجل الحفاظ 
عن الوحدة اليمنيــة كام يزعم إعام 

الطرفني. 
ويف ذات السياق كشف السيايس 
تنسيق  عن  ضيف،  أحمد  د.  السعودي 
وتقارب حــويث اخواين يف محافظة 

تعز برعاية تركية قطرية،. 
وقــال ضيف اللــه يف تغريدة له 
عىل تويــر،"  خيانة جديدة لإلخوان. 
مع  نســقت  اإلخــوان   ميليشــيات 
عىل  تعز  يف  الحوثيــة   امليليشــيات 
تحويل املحافظــة إىل منوذج لتطبيق 
بينهــام والذي  التقــارب  مــرشوع 
ترعاه قطر وتركيــا والتنظيم الدويل 

لإلخوان".
وأكد ضيف ان التنســيق نشأ عنه 
حالة هدنــة عىل خطوط التامس بني 
مدينة  تعز،  داخل  والحوثيني  اإلخوان 
ما يؤكد أن هناك تحرك اخواين باتجاه 

الجنوب.

االمناء /هاشم بحر:
تزداد االوضاع ســوءا يوما عن يوم وسط مشهد مؤمل ومؤثر يحمل الكثري 
مــن املعاناة واملآيس للمواطن جــراء تردي )الخدمات( املتمثلــة بـ )الكهرباء 
وانطفاءات طويلة لست أو سبع ســاعات والغاء وارتفاع أسعار املواد الغذائية 
واالســتهاكية وانهيار العملة وهبــوط الريال اليمني أمام الــدوالر ( كل تلك 
الخدمات عصفت بحياة املواطن ميينا شامال وسط صمت وتجاهل وضياع هذا 

امللف ..ملف )الخدمات( يف مهب الريح.
سخط وغضب شــعبي عارم تجاه ما يحصل من تدهور يف الحياة املعيشية 
وعدم اســتجابة جادة من الحكومة بوفائها تجاه الشعب ومطالبه املرشوعة.. 

ناهيك عن قدوم شهر رمضان املبارك وسط هذا الوضع املزري املتفاقم.

االمناء /خاص:
تعبئة  محطات  يف  الغاز  أسعار  شهدت 
وبيع الغــاز يف العاصمــة الجنوبية عدن 

ارتفاًعا كبرًيا بأسعارها.
ارتفاع  من  عدن  يف  مواطنون  وشــكا 
جنوين بأســعار الغــاز يف محطات تعبئة 
وبيع الغــاز يف املدينة دون وجود رقابة من 

الجهات املعنية واملختصة.
وقالــوا ان: "معظــم ان مل يكن جميع 
محطات تعبئة وبيــع الغاز االهلية يف عدن 
رفعت ســعره بشكل جنوين، حيث بلغ سعر 
اللر الواحد من الغاز نحو 475 رياال، بواقع 

9500 ريال للدبة )20 لر(".

وأشــاروا إىل ان: "ســعر اللــر كان 
قبل اســابيع ال يزيد عــن 325 ريال ميني، 
ليتفاجئوا ان معظم املحطات رفعت ســعره 
اىل 475 ريال، وســط صمــت مطبق من 
الجهات املعنيــة مــن وزارة النفط ووزارة 

الصناعة ومكاتبهام يف عدن".
وأكدوا ان: "محطات تعبئة الغاز االهلية 
يف عــدن تقوم ببيع الغاز بهذه التســعرية 
للكل، سواء للســيارات او تعبئة اسطوانات 
الغاز املنــزيل )غاز الطبــخ( دون رقيب او 

حسيب".
منذ  املواطنني  نحــن  "نلجأ  وتابعــوا: 
ســنوات اىل تعبئة اســطوانات غاز املنزل، 
من محطات بيع الغاز الخاصة التي ازدهرت 
مؤخرا وانترشت بشــكل واسع بسبب ازمة 

حادة يف توفري وبيع اسطوانات غاز الطبخ 
لدى الوكاء".

واختتمــوا احاديثهم بالقول: "نشــكو 
ايضا من التاعب باســعار اسطوانات الغاز 
الريقة،  الذي يتم تعبئته يف منشأة  املنزيل 
حيث ان الوكاء يبيعون اسطوانة الغاز بسعر 
يتفاوت بني 4500 اىل 5000 ريال، مخالفني 
تســعرية وزارة الصناعة التي حددتها بسعر 
3300 ريال من املنشأة للوكيل عىل أن يقوم 
الوكيل ببيعه بسعر 3650 ريال فقط بزيادة 
ربحية تقدر ب 300 ريال فقط ال غري، ومع 
ذلك نشــريها اليوم ان توفرت بسعر 4500 
واحيانا من 5000 ريال، وكالعادة بسبب عدم 
وجود رقابة وتشــديد ومحاسبة من جهات 

االختصاص".
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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

رم�ضان على الأبواب وملف 
مواطنون بالعا�ضمة عدن ي�ضكون ارتفاع اأ�ضعار الغاز ويطالبون بتفعيل الرقابة)اخلدمات( يف مهب الريح!

¿ ماهي علقة ال�صرعية اليمنية بالت�صعيد الع�صكري للإخوان في الجنوب ؟
¿ االنتقالي يتاأهب ويحذر : الخيارات مفتوحة اأمامنا ولن نقف مكتوفي االأيدي 

¿ �صيا�صي �صعودي يك�صف عن تقارب حوثي اإخواني ال�صتهداف الجنوب
¿ تح�صيد في اأبين و�صبوة وح�صرموت وال�صبيحة وحرب خدمات في عدن ..

الإخوان يقرعون طبول 
احلرب على اجلنوب 

تقرير خاص لـ"األمناء" يرصد تداعيات التصعيد العسكري األخير ملليشيات اإلخوان جنوبًا ومساعيها لتفجير األوضاع..

وصل سعر )20 لرت( إىل )9500( ألف ريال..لـ "األمناء":


