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األمناء / خاص :

كشــفت مصادر خاصة لصحيفة »األمناء« عن قيام وزير 
اإلعالم معمر اإلريــاين بنهب مبلغ وقدره مليــار ريال ميني 

استلمها مقابل تأسيس وإطالق قناة سبأ من محافظة مأرب.
وأوضحت املصادر أن وزير اإلعــالم اإلرياين ووكيل الوزارة 
اإلصالحي عبدالباسط القاعدي، اســتلموا مليار ريال إلطالق 
قناة سبأ من محافظة مأرب وقاموا برشاء مبنى غري جاهز وال 

يصلح لقناة، فيام املبلغ املتبقي قاموا بنهبه. 
وأفــادت مصادر “األمناء« أن وكيل وزارة اإلعالم للشــؤون 
املالية اإلصالحي الهاشمي عبدالباسط القاعدي مسيطر بشكل 

كامل عىل قرارات وتوجهات الوزير معمر اإلرياين .
وأكدت املصادر لـ«األمناء« أن خطابات وتغريدات ومذكرات 
وقرارات الوزير اإلرياين يستغلها وكيل وزارة اإلعالم القاعدي، 
الذي يقوم وبحســب املصادر بكتابتهــا وعرضها عىل الوزير 

اإلرياين .

األمناء / خاص :
 

 قال رئيــس ملف األرسى الحوثيني 
عبدالقادر املرتــى إن جامعته تريد 
إنجاح صفقة تبادل األرسى، مؤكدا أن 
ممثيل جامعة اإلخوان املســلمني يف 
كل الحوارات التي متت يف عامن وغري 

عامن ال يتحدثون إال يف كيفية إطالق 
رساح اإلخواين محمد قحطان.

قناة  بثته  املرتى يف حديث  وقال 
بأن اإلصالحيني مل  الحوثية  املســرية 
يتحدثوا عــن اللواء محمود الصبيحي 
ونحن  منصور،  نارص  هادي،  وشقيق 
التبادل  صفقــة  يف  إدخالهــم  نريد 

القادمة.
جدير بالذكر أن عملية إطالق رساح 
الصبيحي وشقيق هادي واللواء فيصل 
رجب فشــلت أكرث من مــرة ويتضح 
الحقــا وقوف اإلخوان خلف إفشــال 

الصفقة.

األمناء ـ خاص:
 

كثفت املخابرات القطرية، اتصاالتها مع قيادات مليشــيا 
الحويث اإلرهابية املدعومة من إيران يف صنعاء.

وقالــت مصادر مطلعة إن قطر تعمــل عىل الدخول يف 
وســاطة جديدة مع املليشــيات الحوثية، وذلــك بعيًدا عن 

الوساطة العامنية.
ولفتت إىل أن الجانب القطري ُيركز يف حديثه عىل مأرب, 
محاواًل إعــادة تقديم مقرتحات ُمعدلة ســبق وأن قدمتها 

الدوحة قبل أشــهر؛ إلبرام اتفاق بني الحوثيني والســلطة 
املحلية يف مأرب التابعة ملليشيا الرشعية اإلخوان.

وأشــارت إىل أن الجانب القطري يحــاول إقناع الطرف 
الحويث بقدرته عىل قيادة وســاطة أوســع بني السعودية 
وإيران يف حال نجاحه بإبرام اتفاق بشأن مأرب, وهو األمر 
الذي قوبــل بارتياح كبري من القيادات الحوثية التي تتخوف 
مــن طهران؛ بســبب تعليامتها التي أجهضــت الكثري من 

املبادرات واملقرتحات.

األمناء / خاص :
 

اليمنيــة املقيمة  الرئاســة   منعت 
الرياض،  الســعودية  العاصمــة  يف 
يف  كان  مرصيــا،  صحافيــا  وفــدا 
بعض  لتغطية  عدن،  العاصمة  طريقه 
الفعاليات، عقب تلقيه دعوة رســمية 
من محافظ العاصمة السيد أحمد حامد 

مللس، وموافقة جهاز األمن القومي. 
وقالــت مصادر مينيــة مقربة من 
الرئاســة إن مديــر مكتــب الرئيس، 
العليمي، وجه رشكة  اإلخواين عبدالله 
طــريان اليمنيــة، مبنع ســفر ثالثة 
صحافيني مرصيني، كانوا يف طريقهم 
إىل عدن، بدعوة رســمية من املحافظ 
أحمــد حامد مللس. وأشــارت املصادر 
إىل أن قرار املنــع، مل يكن موفقا عىل 
اإلطالق وأن النزعة اإلخوانية يف اليمن 
تجاه املوقف املرصي كان العامل األبرز 
يف منع أي صحايف مرصي من دخول 
عدن؛ األمر الذي قد يثري التساؤل حول 
مواقف إخوان اليمن من األشــقاء يف 
جمهوريــة مرص العربيــة، البلد التي 
اليمنيني وتســاعد يف عالج  تحتضن 

املرىض والجرحى. 
الصحــايف محمــد محمود  وكان 
عبدالله  والء  والصحافيــة  الطيــب، 

منري  شــيامء  والصحافية  عمــران، 
مطر، قد تلقوا دعوة رســمية يف الـ5 
من يونيــو الجاري، لتغطية العديد من 
الجمعية  انعقــاد  بيها  الفعالية مــن 
األمنية ضد حمل  والحملــة  الوطنية، 
وحقوقية  مدنية  وفعاليات  الســالح، 
التي  املناطق  أخرى، وزيــارة بعــض 
طالتهــا الحرب املدمــرة يف الجنوب، 
ورصد بعض القصص اإلنســانية يف 

عدن واملدن الجنوبية املجاورة. 
وقالت مصادر مالحية »إنه مل يصدر 
العريب مبنع  التحالف  أي تعليامت من 
إىل عدن،  الدخول  الصحايف من  الوفد 
اليمنية تلقى  وإمنا مدير رشكة طريان 
العليمي،  عبدالله  اإلخواين  من  اتصاال 
مديــر مكتب هادي، يطلــب منه منع 
الصحافيــني من الصعــود عىل منت 
التي كانت  اليمنية  الجويــة  الخطوط 
يف رحلــة صباح الثالثــاء الـ14 من 
العليمي  أخــر  وقد  الجــاري،  يونيو 
مديــر اليمنية بأن املنــع من التحالف 
العريب الذي تقوده الســعودية، إال أنه 
بعد عــودة الصحافيــني إىل منازلهم 
يف القاهرة تبــني ملدير رشكة طريان 
اليمنية أن التحالــف العريب مل يصدر 
أي منع، وإمنا املنــع كان من عبدالله 
العليمي مدير مكتب هادي، الذي دامئا 

ما يســتخدم نفوذه يف الرئاسة عىل 
املسؤولني الحكوميني«.

 وذكر مصدر يف الرئاســة اليمنية 
أن الرئيــس هادي ال يعلــم بكل هذه 
التوجيهــات، وأنه حني علم عن طريق 
السفري  مع  تواصل  املنع  بقرار  اإلعالم 
اليمنــي يف القاهــرة د. محمد مارم 
الذي عىل الفور نفى أن تكون السفارة 
من  املرصيني  الصحافيــني  منعت  قد 
الدخول إىل عدن، وبنّي له أن قرار املنع 
»الجهة  السفارة  وأن  الرئاسة  من  جاء 
املســؤولة«، ال تعــرف أي يشء، وأنه 
كان من املفرتض مــن مكتب الرئيس 
ملنع  إجراءات  بأي  السفارة  يخاطب  أن 

سفر أي وفد صوب عدن«. 
إن  املحلية  السلطة  وقال مصدر يف 
الدخول  من  الصحايف  الوفد  منع  قرار 
إىل العاصمــة الجنوبيــة، ال ميثــل 
الصحافيني  لحق  واســتهدافا  انتهاكا 
وتســهيل  املعلومة  عىل  الحصول  يف 
تنقالتهــم فحســب، خاصــة وأنهم 
إنسانية  صحافية  بتغطية  سيقومون 
يف املقام األول، ولكن قرار املنع هذا قد 
ترتتب عليه مواقف دبلوماسية، خاصة 
وأن املتحكم بقرار الرئاسة اليمنية هم 
اإلخوان املســلمون، الذين لهم مواقف 

عدائية من القاهرة. 

أخبار

عدن / األمناء / خاص :
    

الذي  الرياض،  اتفاق  استهدفت الرشعية اإلخوانية 
املايض، برعاية  االثنــني  املبارشة  أول اجتامعاته  بدأ 
اململكة العربية الســعودية، وأقدمــت عىل اختطاف 
الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر، رئيس القيادة 
املحليــة للمجلــس االنتقايل الجنــويب بحرضموت 
ونائبه لشئون منسقية الجامعة الدكتور حسن صالح 

العمودي، قبل اإلفراج عنهم يوم الجمعة.
وأعلن املجلس االنتقايل الجنــويب، فجر الجمعة، 
تعليق مشــاركة وفــده يف مشــاورات تنفيذ اتفاق 
ا عىل هذه االعتقــاالت، وحّمل املجلس  الريــاض؛ ردًّ
الكاملة عن حياة  املســؤولية  اإلخوانية  املليشــيات 
القيادات املختطفة، كام حملها مســؤولية ما يرتتب 
عــىل هذه األعامل التــي ال تصدر إال عــن عصابات 

إرهابية.
وأثبت االنتقايل نواياه الحسنة تجاه إنجاح االتفاق 
وأرســل وفده إىل اململكة منذ نهاية الشهر املايض، 
واســتطاع أن يحشــد رأيا عاما دوليا داعام إلنجاح 
املباحثات لتضييق الخناق عىل مامرســات الرشعية 
اإلخوانية، وبحث الفريــق التفاويض لالنتقايل، مع 
نظريه الســعودي، جهــود اســتئناف تطبيق اتفاق 
الرياض، وركز االجتامع عىل رضورة إيقاف التصعيد، 
وعودة الحكومة إىل العاصمة عدن، واستكامل تنفيذ 

االتفاق.
وطرح الدكتور نارص الُخبجي، رئيس وحدة شؤون 
املفاوضات يف املجلس االنتقايل الجنويب، عىل السفري 
الريطاين لدى اليمن، مايكل آرون، تطورات مباحثات 
تنفيذ اتفاق الريــاض، كام ناقش مراد الحاملي، عضو 
هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، والســفري 
الفرنيس لدى اليمن، جان ماري صفا، مســار تنفيذ 
والصحي  اإلنساين  الوضع  وتداعيات  الرياض،  اتفاق 
املتدهور يف الجنوب، وشــدد عــىل موقف املجلس 
الداعم لتنفيذ اتفاق الرياض، معًرا عن تقديره جهود 

اململكة العربية السعودية الستئناف تطبيق االتفاق.

تعز / األمناء / خاص :

النافــذة يف محافظة تعز باألرايض  تعبث القوى 
والعقــارات التابعة للدولــة يف املحافظة، حيث تبيع 
وتشرتي، بحامية من معســكرات اإلخوان املسيطرة 

عىل املحافظة. 
وبحســب مصادر لـ«األمناء” فإن أرشيف أرايض 
وعقارات الدولة يف تعز بأكمله منهوب وال يزال حتى 
اليوم تحت ترصف قادةعســكريني ونافذين يبيعون 
ويشــرتون فيه وبقوة الســالح وبحامية الرتسانة 
العسكرية التابعة ملا يسمى بالجيش الوطني اإلخواين.

العامة  واملمتلــكات  األرايض  إن  املصــادر  وقالت 
والخاصــة يف تعز ُتنهب بصمــت وأن من يتجرأ عىل 
االعرتاض سيلقى ذات املصري الذي طال محمد مهدي 
والذي تم قتله بدٍم بارد من قبــل أفراد يتبعون قياديا 
إخوانيا يدعى الصغري عندما طالب باســرتداد منزله 

املنهوب. 
وتوكد املصادر أنه يف أحسن األحوال سيتم التنكيل 
بك تحت تهمة “متحوث” لتكون مرراً ملا ســيحل بك 

وأرستك وممتلكاتك، إذا طالبت بحقك.

معمر الإري�ين والق�عدي ينهبون )ملي�ر ري�ل( ب��سم قن�ة �سب�أ

املرت�سى: عر�سن� الإفراج عن �سقيق ه�دي وال�سبيحي والإ�سالح يتو�سط لقحط�ن فقط

ات�س�لت قطرية ُمكثفة للدخول يف و�س�طة جديدة مع احلوثيني بعيًدا عن الو�س�طة العم�نية

مل�ذا منعت الرئ��سة اليمنية �سفر �سح�فيني م�سريني اإىل الع��سمة عدن؟

ال�سرعية ت�ستهدف اتف�ق الري��ض 
ب��ستفزاز ممنهج �سد النتق�يل

اأرا�سي وعق�رات الدولة يف تعز 
ُتنهب بحم�ية من ملي�سي�ت الإخوان


