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أخبار

نائب ال�شفري اليمني يف وا�شنطن يطالب بن�شر 
اأ�شماء الدبلوما�شيني يف جميع ال�شفارات اليمنية

باحثون عرب يوؤكدون وجود عالقة وطيدة 
بني احلوثي والقاعدة والإخوان

ال�شلطة الإخوانية ب�شبوة  تفر�ض زيادة 
جديدة يف اأ�شعار املحروقات

األمناء / خاص :
كشــفت وثيقة مرسبة من هيئة 
مكافحة الفساد السعودية ، األحد، عن 
تورط وزير اإلعالم والثقافة والسياحة 
اإلرياين،  يف حكومة هــادي، معمر 
النادرة  اليمنية  القطع األثرية  بتهريب 

إىل دول أوروبية.
وبحســب الوثيقة فــإن الرشطة 
الربيطانية ألقت القبض عىل مهربني 
ســعوديني يف لندن، اتضح أنهم جزء 
من شــبكة تهريب يديرها الوزير يف 

الحكومة الرشعية ، معمر اإلرياين.
وأوضحت أن شبكة اإلرياين تعمل 
منذ سنوات عىل تهريب القطع األثرية 
من اليمن عرب السعودية ، وبيعها يف 

األسواق السوداء وسط أوروبا.
وبينت الوثيقــة، أنه تم ضبط كم 

هائــل من هذه القطــع األثرية داخل 
العاصمة  بالقــرب من  مبنى مهجور 

السعودية الرياض.
التزال  التحقيقات  أن  إىل  وأشارت 
جارية ، ومن املتوقع تورط شخصيات 
كبرية يف الرشعية وأمراء ســعوديني 

يف قضية التهريب.
وتشــهد األثــار اليمنيــة عملية 
تجريف ممنهجة من قبل مســؤولني 
للتحالــف  الرشعيــة وموالــني  يف 

السعودي يف اليمن.
وكانت منظمة اليونسكو قد أكدت 
يف تقرير لها مطلع العام الجاري، عن 
تهريب أكرث من مليون قطعة أثرية من 
اليمن خالل فرتة الحرب، والتي يقودها 

التحالف يف البالد منذ صيف 2015م.

األمناء / خاص :
أكــدت مصادر خاصــة لصحيفة 
"األمنــاء" بان خالفات حــادة تدور 
خلف الكواليس بــني أروقة الرشعية 
اليمنيــة بعد تدخــل التحالف العريب 
ودول  كربى، للضغط برضورة إصالح 
منظومة  الرشعية  بعد  تراكم  الفساد  
والفشــل  العســكري يف مواجهــة 

الحوثيني .
مصادر أكدت  بان تحركات الربكاين 
والجباري  يف حرضموت أحدثت خالفا 
حادا مشــرية بأن التحــرك  الذي قام 
به  الربكاين  والجباري  كان بتنســيق 
مع نائــب الرئيس اليمني الفريق عيل 

الذي يريد  استعادة  محســن األحمر 
بريقــه بعــد  ان  تعهــد لألمريكان 
اثناء تواجد  هادي  اإلرهاب  مبكافحة 
يف الواليات املتحدة  األمريكية وظهور 
املرتجم  الخــاص للرئيس هادي وائل 
الهمــداين املقرب مــن األحمر  وهو 
يشن هجوما  حادا عىل هادي  مطالبا 
بإقالته وتشكيل مجلس رئايس  وهذا  
يندرج ضمن الرصاع املستعر يف أروقة 

الرشعية .
وكشفت املصادر يف سياق إفادتها 
حول  معلومات  ورود  عن  لـ"األمناء" 
قرارات ســتصدر قريبا تتعلق بتعيني 
إدارة جديدة للبنك املركزي اليمني وفقا 

لرشوط  اقليميــة ودولية حتى يقوم 
التحالف واملجتمع الدويل، مبســاعدة   
البنــك يف ايقــاف تدهــور  العملة 

ومحاربة غسيل  األموال  .
املصــادر أكــدت وجــود تغريات 
جديدة يف أروقــة الرشعية قد تحدث 
استبعدوا   مراقبون  أن  غري  مفاجئات  
يتمكن  أن  لـ"األمناء"  ترصيحات  يف 
هادي من فك ارتباطه بجامعة اإلخوان  
يف الوقت  الراهن لعدة عوامل  أهمها  
سيطرة  اإلخوان  عىل القرار السيايس 
للرشعية  وتوغلهــم يف كل مفاصل  
الجيش واألمن والســلك  الدبلومايس 

وأرسار  من الصعب معرفتها .

األمناء / خاص :
يف سابقة جديدة لخيانة مليشيات 
اإلخوان حيث ســبقها تسليم مناطق 
ومحافظات ووحدات عسكرية بعدتها 
وعددها ومواقعها ملليشــيات الحويث 
عىل  واضحة  داللــة  إيرانيًا  املدعومة 

إتفاق من تحت الطاولة.
ومتثلت الخيانة اإلخوانية يف شبوة 
بفضيحة كشفت خيوط مخطط يحاك 
لغزو الجنوب وعدن وذلك  بعد ظهور 
الصوت الشبواين املعارض للمامرسات 
التعسفية التي ميارسها اإلخوان بحق 
أبناء شــبوة ورفع شــعارات ترفض 
من  وذلك  بالرحيل  وتطالبهم  اإلحتالل 
التي  الجامهريية  التظاهــرات  خالل 
شهدتها مديريات محافظة شبوة ومن 
بينها عاصمة املحافظة ) عتق ( وكذلك 
نكاية باإلنتصارات التي حققتها قوات 
العاملقــة والحزام األمنــي الجنويب 
ورجــال القبائل مبحافظــة البيضاء 
فقامت مليشــيات اإلخوان بتســليم 

مواقع إسرتاتيجية ومنها عقبة القنذع 
التي تســيطر ناريًا عىل كامل مديرية 
بيحان وإنتشــار عنارص مليشــيات 
الحــويث عىل أطــراف بيحــان التي 
تتهيأ هي األخرى لتســليمها للحويث 
مبخطط إخونجي حويث لتسليم شبوة 

بالكامل للمليشيات الحوثية. 
وبالتــايل ســتلتحم مليشــيات 
اإلخــوان ومقاتيل داعــش والقاعدة 
باملليشــيات الحوثيــة لتشــكل قوة 
الفاصلة بني  الحرب  إستعدادًا لخوض 
الشامل والجنوب وبوادر هذا اإللتحام 
قد بدأت من اليوم إذ أعلن بعض األفراد 
والضبــاط مــن مليشــيات االخوان 
ملليشــيات  وإنظاممهم  إنشــقاقهم 
الخفي ما  الجيش  الحويث ناهيك  عن 
يسمى بالنازحني داخل عدن وعددهم 
يتجــاوز إثنني مليون نازح شــاميل 
خالف تجار البسطات مبختلف الوانها 
بدورهم  والــذي  املتجولني  والباعــة 
عدن  العاصمة  داخل  إرباك  سيحدثون 

عندما تعطى لهم إشارة ساعة الصفر 
مبعركة يعدونها ويسمونها بالخاطفة 

وبدعم قطري تريك إيراين.. 
وباملقابل القوات املسلحة الجنوبية 
والجيــش الجنــويب واىل جانبهــم 
الحرية يف  تنفســوا  الذين  املواطنني 
العــام 2015م عىل أهبة االســتعداد 
وبأذان صاغية ترتقب إشــارة القيادة 
السياســية بالدفاع عن أرضهم وطرد 
املحتل من كافة ربوع الوطن الجنويب 
وأن أي شــاميل داخل عــدن نازح أو 
مقيم يحــاول إفتعــال أي حركة من 
شــأنها تربك الوضع بالعاصمة عدن 
ســيجني عىل بقية أبناء جلدته نازح 
أو تاجــر أو مقيم من عهــد الوحدة 
املشــؤومة وســتكون الفاصلة التي 
يرتقبها ويتمناها شعب الجنوب ليعلن 
اإلستقالل الناجز والسيادة عىل كامل 
ترابه عىل حدود 21 مايو 1990م دولة 

مستقلة ذات سيادة..

األمناء / خاص :
البابكري،  الناشط ســامي  كشف 
عن  تحركات لعنارص حوثية يف مدن 
ومناطق مبحافظة شبوة بكل اريحية، 
مشريا إىل أن القوات الخاصة مشغولة 

مبالحقة جنود النخبة الشبوانية". 
البابكري يف منشــور له  وقــال 
اطالقا،  يحدث  مل  إنه  الفيسبوك،  عىل 

الكشف عن خلية او عنارص حوثية من 
قبل األجهزة األمنية يف شــبوة، برغم 
بالقليلة تعلن  اعداد ليســت  ان هناك 
والبعض  للحــويث  انتامءها  رصاحة 
منها شارك يف القتال )حسب قوله( . 
هناك  ان  إىل  البابكــري  وأشــار 
حــاالت كثرية من االخفــاء والحبس 
تعــرض لها جنــود وافــراد عاديني 

ينتمــون للنخبة الشــبوانية من قبل 
القــوات الخاصة،فيام عنارص حوثية 
يتنقلون يف املحافظة بكل اريحية وال 

يعرتضهم أحد".
تأيت  الحوثية  العنــارص  تحركات 
بالتزامن مع التقدم الكبري الذي احرزته 

املليشيات الحوثية باتجاه مأرب".

األمناء / خاص :
طالب نائب السفري اليمني يف واشــنطن وائل الهمداين رئاسة الجمهورية والربملان 
ورئاســة الحكومة اليمنية واألشــقاء يف دول التحالف العريب بنرش قوائم أسامء جميع 

الدبلوماسيني وأرسهم واملقربني منهم يف جميع السفارات اليمنية يف الخارج .
من دبلوماسيني  ودبلوماسيات و زوجات و أخوات و شقيقات و صديقات و رفيقات 
و طليقــات واصداقاء و أبناء عمومة وأبناء أخــوال وباعة متجولني و حرفيني ممن غزوا 

السفارات بدون وجه حق إال  ألنهم أقارب ملسؤولني يف الحكومة الرشعية  ….
وقال الهمداين يف منشــور له عىل "فيس بوك" :  " كفى محاباة .. وكفى وضاعة .. 

وكفى  صمتًا  وكفئ متديد فرتة بقاء دبلوماسيني بدون وجه حق يف السفارات " .
وأضاف : "هناك ملف كبري أكرث وقاحة وهو ملف األقارب والقريبات واالصدقاء  ممن 
يعيشون يف قرى اليمن ويســتلمون مرتبات دبلوماسيني يف دول الخليج و دول االتحاد 

األورويب باليورو ٦000 و ٧000 يورو شهريًا تصلهم زورًا وبهتاًنا " 

األمناء/ إستماع :
ناقش برنامج رسطان األوطان عىل قنــاة الغد املرشق الذي يقدمه اإلعالمي 
جامل حيدرة عدد من القضايا منها كيف نجحت القوات الجنوبية ممثلة بالنخبة 
الحرضمية والشــبوانية واألحزمة األمنية يف محاربة قوى االرهاب والجامعات 
املسلحة التي انكمشت واختفت بدخول مليشيات الحويث عدن وتحركت بعد طرد 
املليشيات لتســتهدف القوات الجنوبية وذلك مع ناطق القوات املسلحة الجنوبية 
املقدم محمد النقيب ، كام تناول اللقاء عدد من الجوانب منها دعم التحالف العريب 

عرب دولة اإلمارات القوات الجنوبية لالسهام بكافة النجاحات األمنية .
واســتضاف الربنامج جامل الخطيب رئيس مركز الدراسات واألبحاث والذي 
قال ان الشعب اليمني الجنويب بيئة غري حاضنة للجامعات الجهادية والتكفريية 
وزاد إميانهم بذلك نتيجة مامرســة تيــار االخوان بعــد 1994 ودخول األفغان 
العــرب وما رافق ذلك من فتاوى الدخول .وأضــاف ان الجنوبيون ادركوا وعرفوا 
ان تلك الجامعات والتيارات تعمل وترتبط بتنظيم عابر للحدود ويستغل الظروف 
واألوضاع فيقوم بزعزعة األمن واالســتقرار .وعلق أن التحركات الحالية لداعش 
والقاعدة يف عــدن تتصل مع الجامعــات التي تتخذ من بعــض مواقع القرن 
األفريقي مــكان لها ووصولها اىل هناك من مرص وســوريا والجزائر ومختلف 
األقطار وتهدف إىل االســتحواذ والسيطرة عىل االماكن االسرتاتيجية باب املندب 
ومواقع يف ليبيا وغريها وعىل نفس املسار تعمل الجامعات يف اليمن فرتكيزهم 
عىل مأرب وشبوة وســقطرى يأيت ضمن املخطط الذي يجمع التنظيم مبختلف 

مسمياته يف عموم املنطقة .
وشــدد عىل رضورة الدعم واملوقف العريب واالقليمي والدويل لحامية اليمن 
يف الشــامل والجنوب من خطر الجامعات املســامه بحــزب االصالح والقاعدة 

وداعش وغريها من التيارات األصولية .
وتحدث وضاح عبدالقادر صحفي وخبري يف شــؤون الجامعات املســلحة ، 
يف مداخلته أن هناك عالقة مشــرتكة واضحة وجلية بني اإلخوان املسلمني حزب 
االصالح يف اليمن والقاعدة ومليشــيات الحويث وتم اكتشــافها ومعرفتها من 
خالل دالئل ومؤرشات كثرية ، وأشار ان مليشيا الحويث اتخذت من حرب القاعدة 
وداعش شامعة للسيطرة واالســتيالء عىل املحافظات الجنوبية وايضا الشاملية 
ويقف خلفها إيــران الذي تعتربهم ورقة ضغط تهدف مــن خاللهم دعم ملفها 

النووي وذلك ضمن رصاع عميق وكبري بدأ يظهر مؤخرا
وأوضح ان اطالق مليشــيات الحويث للقيادات الخطــرية يف القاعدة أمثال 
عيدروس املسعودي وعبدالله املسعودي من األدلة التي تثبت العالقة الوطيدة ايضا 

التخطيط العادة تنفيذ عمليات هنا او هناك .
كام ان غياب القاعــدة وعملياتها يف مناطق ســيطرة الحويث برهان عىل 
وجود العالقة والتنسيق وتبادل األدوار اضافة إىل عجز تحقيق اي نرص يذكر عىل 
مليشيات الحويث يف جبهات الشــامل تراخي القوى التابعة واملرتبطة باإلصالح 

اخوان اليمن والتنسيق بني االطراف .

شبوة /االمناء/خاص:
فرضت السلطة اإلخوانية يف شبوة، زيادة جديدة يف أسعار املحروقات، 

يف خطوة من شأنها تأزيم الوضع املعييش.
وأعلنت رشكة النفط التابعة ملليشيا الرشعية اإلخوانية، رفع سعر دبة 

البرتول والديزل )سعة 20 لرًتا( إىل 13400 ريال.
وعــرب مواطنون عن غضبهم جــراء الجرع الســعرية التي تفرضها 

املليشيات اإلخوانية عىل املشتقات النفطية.
للعلم أن محافظة شــبوة تعاين من سياســات الرشعيــة اإلخوانية 
وحصارهــا االقتصادي وجبايات مليشــياتها اإلخوانيــة يف املحافظة، 
وتهريب مخصصاتها من النفط إىل مليشيا الحويث اإلرهابية، والحرمان 

من الخدمات.

َط وزير يف ) ال�شرعية ( بتهريب القطع الأثرية اإىل اأُوُروبا وثيقة تك�شف تورُّ

هيكلة جديدة يف اأروقة ال�شرعية قد حتدث مفاجئات..من �شيطيح  بالآخر 

ف�شيحة موؤامرة ت�شليم �شبوة للحوثيني تك�شف خمطط لجتياح عدن واجلنوب 

حتركات حوثية ب�شبوة وملي�شيات الإخوان تالحق جنود النخبة


