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األمناء / خاص :
  وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتــور معني عبد امللك يوم الثالثاء برسعة 
رصف احتياجات الجبهات و التغذية ومرتبات محور تعز و املستحقات املتأخرة 
للجرحى وتنفيذ هــذه املعالجات الجذرية بصورة عاجلة ودامئة إلنهاء معاناة 

الجرحى وتغطية احتياجات الجيش الوطني باملحافظة .

ووفقا لبيان رســمي نرشه مكتب محافظ تعز االستاذ نبيل شمسان إنه 
وتنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
،وجه دولة رئيــس مجلس الوزراء برصف مبلــغ) ٧٥٠ ( مليون ريال ومبلغ 
)٥٧٧( الف دوالر املســتحقات املتأخرة الخاصة بجرحى املحافظة والتي سبق 

التوجيه بشأنها أكرث من مرة.  
واستكامال للمعالجات الخاصة بالجرحى وضمهم لجرحى مأرب وفق آلية 
موحدة وجه رئيس الوزراء وزير الدفاع بتشــكيل لجنة إلســتكامل إجراءات 

الضم كآلية دامئة إلنهاء معاناة الجرحى بتعز . 
وبحسب املصدر شملت املعالجات العاجلة رصف مبلغ) ٥٠٠( مليون ريال 
سترصف من البنك املركزي كمعالجة إسعافية عاجلة لتغطية احتياجات قوات 
محور تعز العســكري ، باإلضافة ايل اعتامد مبلغ) ٢٠٠( مليون ريال شهريًا 
مخصصة لتغطية جزء من احتياجات الجبهات وكذلك شــمل التوجيه رصف 
التغذية واملرتبات املتأخرة الخاصة باملنتســبني للمحور واالنتظام يف رصفها 

بصورة مستمرة. 
وأضاف املصدر أن التوجيهات شــملت كذلك رصف إجاميل املبالغ التي تم 

اســتقطاعها من مرتبات املحور خالل الفرتات الســابقة، والتوقف التام عن 
االســتقطاع من مرتبات محور تعز وبصورة نهائيــة وكذلك رصف املرتبات 

املتأخرة الخاصة باملحور واالنتظام يف رصفها.
وجــاءت هذه التوجيهات بعد يــوم واحد من توجيه رئيــس الوزراء إىل 
املحافــظ بإلغاء املحرض املوقع بني قيادة محور تعــز والوكيل جامل، وقوبل 

برفض واعرتاض واضح من جامعة االخوان.  
 هذا االعرتاض ظهــر يف البيان الذي أصدره الذراع الســيايس للجامعة 
املتمثل بحزب اإلصالح بتعز مع جناح املؤمتر الذي يقوده عارف جامل ، وهاجم 
بشدة توجيهات معني عبدامللك مشرتطًا قيام الحكومة مبا قال بأنها التزاماتها 

تجاه الجرحى والجبهات مقابل وقف تنفيذ مخرجات االجتامع.  
 لتأيت توجيهات رئيس الوزراء بناًء عــىل توجيهات من األحمر ، وهو ما 
يعد تنفيــذًا لرشوط جامعة اإلخوان بتقديم مبالــغ مالية مقابل وقف تنفيذ 
مخرجات االجتامع الذي وصفته قوى سياســية ونقابات يف تعز بأنه انقالب 

عسكري.  
وكشــفت وثيقة رســمية صادرة عن املحافظ عن توجيــه له اىل وكالء 
املحافظة بتنفيذ توجيهات رئيس الــوزراء بإلغاء ما ورد يف املحرض والتأكيد 
عىل عدم وجود ما يربر قيام السلطة املحلية وقيادة املحور بترشيع ما يخالف 

نصوص القانون والدستور.  
 ويف هذا السياق كشــفت مصادر خاصة بان املحافظ نبيل شمسان ابلغ 
الوكيــل عارف جامل بوقف صالحياته املمنوحة لــه بالتوقيع نيابة عنه، بعد 

قيامه بالتوقيع عىل محرض االنقالب مع قيادة املحور. 

األمناء /خاص :

لصحيفة  خاصة  مصادر  قالت 
العاصمة  بــإن محافــظ  األمناء 
قد  مللس  حامد  أحمد  األستاذ  عدن 
سارع يف القيام بعملية استباقية 
الدكتور صالح  من خالل تكليــف 
الجريري مديرًا عاما لرشكة النفط 

بعدن .
وأوضــح املصادر بــأن لويب 
الفساد املتحكم مبلف النفط بقيادة 
الجرنال عيل محسن األحمر وتاجر 
النفط أحمد صالح العييس ووزير 
النفط التابــع للعييس كانوا عىل 
وشــك انتزاع قرار بتعيني شخص 
إخواين يدعى »فراس« لتويل مدير 
مهام رشكة النفط وتعيني انتصار 
العرشــة نائبا للمديــر التنفيذي 

لرشكة النفط  اليمنية. 
 وعــىل صعيد متصــل علمت 
نافذي  بــأن  »األمناء«  صحيفــة 
محســن  عيل  بقيادة  الرشعيــة 
احمد  للرئاســة  التجاري   واملدير 
بتشكيل  ايام  ومنذ  قاموا  العييس 
خلية أزمات يف  محاولة لإلطاحة 
مبحافــظ العاصمة عــدن أحمد  
أُطلق عليه مؤخرا لقب  الذي  مللس 
بدعم  ويحظــى  التغيري«  »رائــد 
شــعبي واســع من كافة رشائح 

املجتمع بعدن . 
سياق  يف  مراقبون  استبعد  و   
أدلوا بهــا لصحيفة  ترصيحــات 
»األمناء« نجاح لويب الفســاد يف 
مخططه  باإلطاحة باملحافظ مللس 
رغم اإلمكانيــات التي تم رصدها 

لتنفيذ هذا املخطط الخبيث .

األمناء ـ خاص : 

 وقف اجتامع برئاسة محافظ العاصمة عدن 
أحمد حامد مللس، أمس األربعاء، عىل مشــكلة 
التدهور املُتســارع للعملة املحلية، والكشف عن 
مســبباتها، مقدًما عدة مقرتحــات وإجراءات 

وتدابري عاجلة الحتواء األزمة. 
وتضمنــت املقرتحات، ضــخ وديعة مالية 
يف البنــك املركزي عىل وجــه الرسعة، وإقناع 

املنظــامت الدولية العاملة يف البــالد بتحويل 
النفط  مبيعات  وتوريد  الصعبة،  بالعملة  دعمها 
والغــاز إىل خزينة البنك املركزي، وتحديد قامئة 
السلع األساســية وتثبيت أسعارها عىل التجار، 
وضبط السوق املرصيف من خالل إغالق محالت 

الرصافة غري املُرخصة.
 واســتعرض االجتامع الــذي حرضه بعض 
مســؤويل الغرفة التجارية وجمعية الرصافني، 
واللجنــة االقتصادية، أســباب انهيــار العملة 
املحليــة، ويف مقدمتها اعتــامد االقتصاد عىل 

اإليــراد الربعــي دون اإلنتاجي، وعــدم توريد 
إيرادات النفــط والغاز واملــوارد األخرى للبنك 
املركزي، وتراجع التحويالت الخارجية للمغرتبني 

بسبب جائحة »كورونا«. 
وشــدد مللس يف االجتامع الذي شــارك فيه 
عبدالقــوي الصلح رئيس الدائــرة االقتصادية 
الجنويب،  االنتقايل  للمجلــس  العامة  باألمانة 
عىل أهمية معالجة املشكلة التي عكست نفسها 
عىل ُمجمل مناحي الحيــاة يف البالد، وفاقمت 

الوضع املعييش املرُتدي للمواطنني.

أخبار

شبوة / األمناء / خاص :

 يف واقعــة إلرهاب الســلطة القضائية، اقتحــم ضابط يف قوات 
األمن املركزي التابع ملليشــيات الرشعية اإلخوانية، اليوم الثالثاء، نيابة 
االستئناف يف مدينة عتق مبحافظة شبوة، لتهديد وكيلها بالقتل وتفجري 

املبنى. 
وأرجعت مصادر مطلعة لـ«األمنــاء« اقتحام مقر النيابة، إىل رفض 
املليشيا اإلخوانية إصدارها أي مذكرات لإلفراج عن املعتقلني يف سجونها، 

أو تحويلهم إىل املكال.
 وتعتقل مليشــيات الرشعية االخوانية يف ســجونها الرسية جنوًدا 
من النخبة الشــبوانية، وقيادات يف املجلس االنتقايل الجنويب، ورموز 

اجتامعية، دون أي مربرات قانونية.

األمناء/هاشم بحر:
 

تصاعدت وثرية وحدة االنتهاكات الخبيثة التي متارسها األدوات 
الخفية مــن خلف الكواليس يف اروقة الرشعية املســتعينة بأذرع 
)اإلخوان( املسترشية يف مفاصل الدولة التي تعيث الفساد واإلرهاب  
وخلق التجاوزات املتعمدة بحق شــعب الجنوب ويف مقدمتها حرب 
الخدمــات بغية تحقيق أهدافهم السياســية الخبيثة غري مكرتثني 

مبعاناة األطفال والنساء وكبار السن. 
وظهرت كواليس مسلسل حرب الخدمات للسطح مؤخرا وباتت 

واضحة معاملها وفصولها.. 
ويرى مراقبون بأن الغموض الذي كان يكتنف املشــهد باألمس 
أصبح اليوم مكشــوفا بحذافريه للعامة , فسياسة حرب الخدمات 
والعقاب الجامعي من األوراق املتفــق عليها بني األطراف والقوى 
املتنافرة واملتصارعة يف الشــامل وأدواتهم يف الجنوب ، ناهيك عن 
تسييس دور حكومة املناصفة وإجبارها عىل مغادرة عدن والتصعيد 
املفتعل من أطــراف فيها يف ظل إنهيار كبري للعملة املحلية انعكس 

سلبا عىل حياة املواطنني .
املراقبون علقــوا بالقول :« يبدو ان فصول وحلقات مسلســل 
)حرب الخدمات( ستطول كاملسلسالت الرتكية اململة وبحسب القول 

املرصي الدارج والشائع )املخرج عايز كذا(.
ومن زاوية اخرى تواردت االنباء واملعلومات عن وصول ســفينة 
محملة بحاويــات ملطبوعات نقدية جديــدة اىل ميناء املكال وذلك 
النقــاذ ما ميكن انقاذه من انهيار وســقوط العملــة املحلية التي 
تدهورت وازدادت تدهورا يف  اآلونة االخرية وتصاعدت معها وثرية 
وحدة الغالء وارتفاع اسعار املواد الغذائية التي ارهقت كاهل املواطن 

الجنويب عامة وهذا يعكس سلبا اثره عىل حياة العامة.. 
  

معني عبدامللك يوجه ب�صرف اثنني مليار ريال ملحور تعز مكافئة على انقالبه 

لوبي الف�صاد بقيادة الأحمر والعي�صي 
يعلن احلرب على املحافظ »ملل�س« 

ملي�صيات الإخوان تهدد بتفجري نيابة ا�صتئناف عتق

كوالي�س م�صل�صل )حرب اخلدمات( 
التي مل تنتهي ف�صوله بعد    

ملل�س يقود جهود يراأ�س اجتماعًا لبحث �ُصبل مواجهة التدهور املت�صارع للعملة املحلية

األمناء ـ خاص : 

فتحت الرشعية مؤخرا جبهــة لتحرير محافظة البيضاء عن طريق مناطق 
يافع املســتقرة، يف حني ان  جبهات الرشعية مع الحــويث متوقفة، وهو ما 
يكشف منذ البداية عن مساعي للرشعية واطراف يف التحالف إلشغال الجنوب 

املحرر يف حروب جانبية. 
وانطلقت قبل أيام معركة تحرير البيضاء مبشــاركة قــوات من العاملقة 
الجنوبية، ومقاومة البيضاء الشــعبية،  وتحققت انتصــارات كبرية وأبرزها 

تحرير مديرية الزاهر. 
ومل تحافظ القوات عىل االنتصارات، بعد خذالن ما يسمى بالجيش الوطني 
اإلخواين الذي رفض املشــاركة، يف املعارك او إشــعال جبهة قانية لتشــتيت 
الحويث، حيث جاء ذلك عىل لسان وزير الدفاع املقديش الذي اكد عدم مشاركة 

قواته إىل جانب العاملقة«.
 

مخطط اخواين حويث إلسقاط يافع 
وحذر سياســيون من فتح جبهــة عرب يافع يف الوقت الذي تحشــد فيه 
الرشعية وجيشــها الجتياح عدن، واعتربوا ان أي خسارة للقوات يف البيضاء، 

خطر حقيقي عىل الجنوب .
واســتعاد الحويث جميع املناطق التي فقدهــا، يف الزاهر،وهروب للقوات 
هنــاك إىل مناطق محاذية ليافع، بعد تعرضهــا  لخيانات من قبل اإلخوان يف 
الزاهر، واتضح بان الهدف من تحريك جبهة البيضاء ليس إلســقاط الحويث بل 

إلسقاط، يافع التي أسقطت رهانات اإلخوان والحوثيني«.. 

وكان الســيايس الجنويب محمد نارص العولقي قد حذر من فتح جبهة يف 
يافــع ملواصلة تحرير البيضاء مؤكدا يأن ذلــك أمر غري حكيم يف ظل تهديدات 

جيش رشعية اإلخونج بغزو أبني وعدن .
واعترب القيادي يف املجلس االنتقايل األكادميــي د فضل الربيعي، إن قرار 
فتح جبهة، البيضاء عرب يافع مخطط تآمري كبري له أبعاد خطرية عىل مسارات 

األزمة والسالم .
وقال الربيعي يف منشــور له عىل الفيسبوك، إن الحرب يف جبهة البيضاء 

يافع مفاجئة، وغامضة، وقرار فتح الجبهة غري معروف.
الرشعية تخذل آل حميقان.. 

وكشــفت أحداث الزاهر عــن وقوف الرشعية اإلخوانية خلــف كل الهزائم 
للقوات الجنوبية واملقاومة الشعبية يف الزاهر ». 

ودفعت الرشعية املاليني لرشاء والءات يف الزاهر لكرس العاملقة الجنوبية 
وآل حميقان، ومتكني الحويث من تلك املناطق والتقدم صوب يافع لكرسها كام 

فعلت مع آل حميقان«. 
وأكــد العقيد عبدالله الحميقاين، أحد مشــايخ آل حميقان، أن الرشعية مل 

تقدم للمقاومة يف البيضاء أي دعم عىل الرغم من طلباتنا املستمرة. 
وقال الحميقاين، يف مداخلة تلفزيونية عىل قناة الغد املرشق، إن املقاومة 
والقوات املســاندة لها يف البيضاء حققت انتصارات كبرية واملليشيات انهارت 
لكنها تعرضــت لخذالن من الرشعية التي مل تســتجب لندائنــا املتكرر بدعم 

املقاومة ضد الحويث. 
وأشــار إىل أن الحويث حشــد من جميــع املحافظات باألســلحة الثقيلة 
واملتوســطة الســتعادة املناطق التي خرسها يف البيضاء فيام قيادة الجيش 
يف الرشعية مل تســتجب لنا او تحــرك الجبهات يف قانيــة ومأرب والجوف 
وغريها،مشــريا إىل أن الحويث ينترص مبســاعدة الرشعية بخذالنها للجبهات 

املشتعلة، وعدم تحريك الجبهات األخرى لتخفيف الضغط عن أي جبهة.
حشود يف أبني

وال زالــت الرشعية اإلخوانية تدفع بتعزيزات كبرية مــن قواتها إىل مدينة 
شقرة الساحلية مبحافظة ابني، لتفجري الوضع عسكريا مع االنتقايل الجنويب.

وتســتخدم الرشعية اإلخوانية كل الوســائل يف حربها عــىل االنتقايل 
الجنويب مبا فيها الخدمات وتحريك عنارص اإلرهاب إلحداث فوىض يف املناطق 

الجنوبية«.
قبائل يافع ترد عىل تهديدات الحويث برٍد مزلزل 

ردت قبائل يافع عىل تهديدات مليشيات الحويث لها عىل خلفية مشاركتها 
يف معارك تحرير البيضاء. 

وكان القيادي يف مليشــيات الحويث االرهابية، حسني العزي، الذي يشغل 
منصب نائب وزير الخارجية يف حكومة الحويث )غري معرتف بها(، دعا قبائل 
يافع للنأي بأنفسهم عن املعارك التي تدور بني قوات الجيش واملقاومة من أبناء 

القبائل من جهة وبني مليشياته من جهة أخرى يف البيضاء. 

وقال القيادي الحويث “العزي”، يف رســالة ود واســتنجاد مخاطًبا قبائل 
يافــع: “خري لكم أن تكونــوا إخوة وأن التضحوا بأبنائكــم من أجل الحكومة 
ى  الرشعية”. وأضاف “نحن قوم ال نعتدي عىل أحد وال نريد الرش ألحد”، يف ترجَّ

واضح لقبائل يافع بالكف عن شن هجامت عىل مليشيا الحويث بالبيضاء. 

وتوعد القيادي الحويث قبائل يافع يف حال عدم وقف مشاركتها يف املعارك 
التي يخوضها الجيش ضد املليشــيات بالبيضاء بالقول: “من يؤذينا أو يعتدي 

علينا يف املساحات الخاضعة لسيطرة الجامعة فال يلومن إال نفسه” 
وردت قبائل يافع عىل تهديدات مليشــيا الحــويث ودعوتها للقبائل بالكف 
عن القتال يف جبهات محافظة البيضاء، وقالت “: نقول لحســني العزي أن من 
يقاتلكم يف جبهات الزاهر من يافع نرصة آلل حميقان ماهم إال رجال معدودة، 
ولكن ســيفهم مألوف وفعلهم عن ألوف”. وأضافت: “ألن فكرتم بالتقدم شرب 
واحد إىل يافع لتأتينكم يافع الثقلني بثقلها أنسها وجنها وبديل الرطل يف باب 

صنعاء سيكون رطلني”.

خمطط )اإخواين - حوثي( لإ�صقاط يافع وحتريك جبهة اأبني


