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أخبار

األمناء/خاص:
تحصلت صحيفة "األمناء" عىل معلومــات صادمة من أروقة وزارة 
التعليم العايل فيام يخص املنح الدراســية، والتي ظل أبناء الجنوب وعىل 
مر السنوات األربع املاضية محرومني منها وال يتم منحها إال ملن كان لديه 

وساطات.
اســتغل حزب اإلصالح هيمنته عىل الحكومة وقام بالتفرد يف القرار 
بكل مفاصل الحكومة وقد حصل يف السنة املاضية عىل مثانية ألف منحة 
دراســية، تم بيع الثلث منها للمناطق الخاضعة لسيطرة الحويث وثلثني 

يرصفها الحزب بني رموز الفساد يف وزارة التعليم العايل .
وتشري اإلحصائيات بأن العاصمة عدن هي أقل املحافظات حصوال عىل 
املنح الدراسية خالل الخمس السنني املاضية وهي العاصمة التي يجب أن 

يكون لها نصيب األسد .

األمناء/خاص:
وجه عميــد الصحافة الكويتيــة ورئيس تحرير صحيفة السياســة 
الكويتية أحمد الجار الله، أمس، رســالة نارية ألبواق جامعة اإلخوان يف 

تركيا.
وقال يف تغريــدة عرب "تويرت": "أبواق حزب اإلخوان املســلمني يف 
القنوات التي تبث من تركيا بدأت تحايك نفسها، نقول لهذه األبواق: والله 
ثالثا إن الرئيس الســييس مش داري فيكم وال الشــعب املرصي بيسمع 

نباحكم وال الشعب العريب بيصغي لكم".
وتابع: "يا طائر الشامل املذيع ويا طائر البطريك بطلوا رصاخا أو كام 

يقول أهل مرص بطلوا ....".

األمناء/خاص:
قالت مصادر إن مليشــيات اإلخوان بشــبوة اعتقلــت 35 جنديا من 

منتسبي لواء بارشيد كانوا يف طريقهم إىل أرسهم  لقضاء اإلجازة. 
وقال مصدر إن مليشــيا اإلصالح قامت بالتقطــع للجنود واعتقالهم 

بطريقة مناطقية حسب االنتامء: ضالعي ردفاين صبيحي. 
الجدير بالذكر أن منتسبي اللواء بارشــيد يتبعون املنطقة العسكرية 

الثانية م/حرضموت .
إىل ذلــك اقتادت مليشــيات الرشعية اإلخوانية معتقلني يف ســجن 
معسكر الشــهداء غرب مدينة عتق، يوم االثنني، إىل سجن مفرق الصعيد 

الرسي غري الخاضع لرقابة قضائية.
وكشــفت مصادر مطلعة حسب موقع "املشهد العريب"، عن استعداد 
لجنة حقوقية زيارة سجن معسكر الشــهداء، لتفقد أحوال السجناء يف 

املحافظة.
وتعتقل مليشــيات الرشعية اإلخوانية، قيادات من املجلس االنتقايل 
الجنويب وأفراد النخبة الشــبوانية، وصحفيني ومعارضني ونشطاء، يف 

شبكة من السجون الرسية.

ثمانية األف منحة درا�سية 
حلزب الإ�سالح �سنوًيا

اجلار الله لـ )اأبواق الإخوان(: ال�سعوب 
العربية ل ت�سمع نباحكم

ملي�سيات الإخوان ب�سبوة تعتقل 35 من اأفراد لواء 
بار�سيد وتنقل معتقلني معار�سني اإىل �سجون �سرية

األمناء/خاص:
حصلــت صحيفــة "األمنــاء" عىل 
معلومات من مصادرها الخاصة بأن وزير 
الداخلية اللواء إبراهيم حيدان قد استدعى 
األسبوع املايض كافة مدراء عموم الوزارة 

إىل سيئون ملبارشة أعاملهم . 
وقال مراقبــون إن ما يقوم به حيدان  
ينسف اتفاق الرياض ويبني أن هناك نوايا 
لحرب قادمــة يجري التخطيــط لها من 

إخوان الرشعية.
وحتى كتابة هذا الخرب مل يغادر معظم 
مدراء العموم إال املرتبطون تنظيميا بحزب 

اإلصالح. 
وأكدت مصادر أمنية وسياسية معتربة 
اليمني  الداخلية  يف حرضموت أن وزيــر 
بحكومة معني عبدامللــك املدعو )إبراهيم 
حيــدان( يعبث بأمــن حرضموت  خاصة 
يف مدن الساحل وســط صمت وموافقة 
السلطة املحلية ممثلة مبحافظ حرضموت 

البحسني.
وقالت املصــادر الحرضمية إن حيدان 
أصبح  ســيئون  من  للعمل  انتقالــه  منذ 
عبئا عــىل حرضموت، حيــث يعمل بكل 
طاقتــه إلثــارة الفــوىض يف مديريات 

ساحل حرضموت املســتقرة ويدعم نرش 
اإلرهــاب والفوىض انتقامــا من موقف 
وتواجد  تواجــده  ضد  حرضمــوت  أبناء 
وبقاء املنطقة العسكرية األوىل املحتضنة 

لإلرهاب بوادي حرضموت.
وانتقل، منذ شهرين، حيدان - املفرتض 
أنه وزير داخليــة بحكومة اتفاق الرياض 
التي يرأســها معني عبدامللك - للعمل من 
سيئون بعد فشل مخططه يف عدن إلثارة 
حيث  اإلرهابية،  الخاليــا  ودعم  الفوىض 
ومديريات  املــكال  إىل  مبخططــه  انتقل 

ساحل حرضموت.

األمناء/خاص :
أكــد الرئيــس اإلقليمــي للمركز 
الرشق  لدراســات وأبحاث  الربيطاين 
األوســط، الكاتب أمجد طه، أن دولة 
العامل  الجنــوب قادمــة وأن عــىل 

االستعداد الستقبال هذه الدولة.

وقال طه يف تغريدة له عىل تويرت: 
"دولة الجنوب العريب وعاصمتها عدن 
قادمة وجمهورية اليمن أول املعرتفني 

بها".
وتابــع قائــاًل: "لن يســمح ألي 
الجنوب  أرض  إخواين دخول شرب من 

املقدسة عند األحرار".
الستقبال  يستعد  "العامل  وأضاف: 

هذه الدولة والبداية بحكم ذايت".
واختتم تغريدته بالقول: "الجنويب 
قد يغفر لكــن لن ينــى من وقف 

ضده".

األمناء/خاص :
اتهــم ســيايس ســعودي مدير 
مكتب رئاســة الجمهوريــة عبدالله 
العليمي وعدد من املســؤولني الكبار 
يف الرشعية - مل يسمهم-  مبامرسة 
الخدمات واملرتبات يف  الفساد وتردي 

املحافظات الجنوبية ألغراض سياسية 
التي  الرياض  اتفاق  إفشال  إىل  تهدف 
رعته اململكة العربية الســعودية بني 
االنتقايل  واملجلــس  الرشعية  طريف 

الجنويب بالرياض.
وقال الســيايس السعودي، نايف 

الــدورسي، عــىل حائــط صفحته 
"بتويرت" أن   حرب الخدمات يف مدينة 
عــدن يقودها مدير مكتب الرئاســة 
اليمنيــة وعدد من كبار املســؤولني 
اتفاق  اليمنية إلفشــال  الحكومة  يف 

الرياض.

األمناء/خاص :
ضل إخوان اليمــن طريق صنعاء، 
بعد سلسلة من الهزائم عىل يد ميليشيا 
الحــويث، ذراع إيران يف البالد، وباتوا 
يتجهون اليــوم نحو الجزر الجنوبية، 
واملحافظــات الجنوبية عمومًا، حيث 
شــنوا خالل األيــام املاضية حمالت 
إعالمية عىل جزيــرة ميون، متهمني 
اإلمارات باحتاللهــا، لكن رسعان ما 
املزاعم،  العريب تلــك  التحالــف  نفى 
وأشــاد بدور دولة اإلمــارات العربية 
مبعارك  الرشعية  إســناد  يف  املتحدة 

مأرب.
وبــدا واضحًا، بأن إخــوان اليمن 
يتخذون من اإلمارات شــامعة لحرف 
مسار القضية الرئيسية وهي الوصول 
إىل صنعــاء، وكــذا للتغطيــة عىل 

إخفاقهم يف الحسم العسكري.
الجامعة  من  ســخرية  وتســود 
اإلخوانية، إثــر تركيزها عىل اإلمارات 

واملجلس االنتقايل بجنوب اليمن.
وقــال الكاتب صالــح الدويل، إن 

اإلخوان  ســلموا صنعاء وكل الشامل 
إليران ويخشــون أن تتحــول جزيرة 
ميــون إىل قاعدة للتحالــف العريب! 
داعيًا إياهــم إىل إخراج إيران وبعدها 

فليتحدثوا عن  السيادة.
مــن جانبه، قال محمــد النقيب، 
املتحدث باسم قوات املجلس االنتقايل، 
إن لديهم االقتدار يف الردع والحســم، 
خلف  اإلخوان  يتمــرتس  لذلك  ونظرا 
الضــخ اإلعالمــي الدعــايئ الكاذب 
التحالف  ودول  الجنوب  ضد  واملغرض 
العــريب، والذي من شــاكلته ما يتم 
ضخه من شائعات كاذبة حول جزيرة 
ســقطرى  وقبلها  الجنوبية  ميــون 

واملهرة.
وأضاف النقيب: "كلام اســتؤنفت 
جهود استكامل تنفيذ اتفاق الرياض؛ 
لالتفاق:  الثالثة  األضداد  تقاربت  كلام 
والقاعدة  والحويث  اإلخوان  مليشيات 
وداعــش، وبــرزت كجبهــة واحدة 
عسكريا وإعالميا، وجميعها ترى يف 
اتفاق الريــاض نهايتها يف الجنوب، 
أمر ال بد منه كونه اســتحقاقا  وهو 

املحيل  والســالم  لألمــن  مصرييــا 
واإلقليمي والدويل".

 وأرجع الناشــط عيل السليامين، 
وسقطرى،  ميون  يف  التحالف  تواجد 
لكــون الجنوب رشيكا مــع التحالف 
العريب، لــذا وضع جزره وأرضه تحت 
ترصف القوات الشقيقة، للحفاظ عىل 
أمن واستقرار املنطقة وسالمة املالحة 
الدولية، حتى يستكمل بناء مؤسساته 

الدفاعية.
من جهتــه، رأى الكاتب مصطفى 
حول  اإلعالمية،  الحمالت  أن  الســيد، 
التنسيق  "مدى  أظهرت  ميون،  جزيرة 
الذي غالبًا ما يظهر  الحويث اإلخواين 

يف مثل هكذا إشاعات" - حد قوله.
كلها  "صنعــاء  الســيد:  وأضاف 
تحولت لقاعدة عسكرية إيرانية يديرها 
إيرلو ومل نســمع هــذا الضجيج كام 
نســمعه اليوم عن ميون، نخب كبرية 
تروج ألكذوبة  تحولت ألبواق مأجورة 
يســتفيد منهــا الحــويث ويوظفها 

لصالحه ولصالح سياسة إيران".

حيدان ي�ستدعي مدراء عموم ديوان وزارة الداخلية ملبا�سرة عملهم من �سيئون

رئي�س مركز اأبحاث بريطاين: اجلنوب قادم والبداية بحكم ذاتي

�سيا�سي �سعودي: حرب اخلدمات بعدن يقودها العليمي وم�سوؤولون يف ال�سرعية

من )قادمون اإىل �سنعاء( اإىل �سماعة الإمارات يف اجلزر اجلنوبية!
إخوان اليمن يضلون الطريق.. 


