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أخبار

وزير يحيل وكيال للتحقيق ثم 
يعانقه و ي�صطحبه �إىل تركيا!

مدير عام م�ؤ�ص�صة كهرباء عدن 
يل�ح بتقدمي ��صتقالته

خلية �ل��صابي تعرتف بتلقيها دعما من �لأحمر 
و�أبي �لع�جا للقيام بعمليات �إرهابية يف �ملكال

األمناء / خاص :
لصحيفة  محــي  مســؤول  أفاد 
"األمنــاء" يف شــبوة بــأن محافظ 
محافظــة شــبوة اإلخــواين محمد 
صالح بن عديو نفى أثناء لقائه القائد 
السعودي األسبوع املايض يف بلحاف 

أن يكون قد طلب من القوات اإلماراتية 
مغادرة بلحاف.

لـ"األمناء"  املحــي  املصدر  وقال 
إن القائد الســعودي أخرب ابن عديو أن 
القوات اإلماراتية متواجدة يف بلحاف 
مبوجب تعليامت مــن الرئيس هادي، 

وأنت عــى علم بذلك، ولديك نســخة 
الرئيس هــادي، وهو  تعليــامت  من 
األمر الــذي مل ينكره ابن عديو، والذي 
قال: "هذا صحيــح ولكن نحن طالبنا 
فقط  الشبوانية  النخبة  قوات  مبغادرة 

وليس اإلماراتية".

األمناء / خاص :
دعا اإلعالمــي يف جامعة الحويث 
"محمد عي العامد" حزب اإلصالح يف 
محافظة مأرب إىل العودة إىل صنعاء 
والعمل ضمن حكومة الجامعة املوالية 

إليران يف املدينة.
له عى  العامد يف منشــور  وقال 
فيس بوك: "إىل شــباب اإلصالح يف 

مدينة مــأرب.. أنا مســتعد بأن أقوم 
بالتنسيق لكل من يريد العودة إىل أهله 

وإيصاله إىل منزله".
القيادات  وتابع العامد: "كام ندعو 
للعــودة إىل صنعاء وعهدًا  يف مأرب 
بــأن نقــف معكــم يف املطالبة من 
قيادات املجلس األعى الســيايس بأن 
بالحكومة كمؤمتر فرع  يتم إرشاككم 
الحصبة وإعــادة مقراتكم تحت قيادة 

قائد الثورة".  ويقصد ســيد الجامعة 
عبدامللك الحويث.

رئيس شبكة  العامد وهو  وأشــار 
"الهويــة" اإلعالمية املوالية للحوثيني 
واملدعومــة من طهران: "يشــهد الله 
بــأن أمي بقواعد اإلصــالح وقياداته 
اإلخوانية يف بناء اليمن الحديث أفضل 
واأليام  عفــاش  الخيانة  مخزون  من 

سوف تثبت للجميع ذلك".

األمناء / خاص :
للمجلس  املحليــة  القيــادة  دعت 
االنتقايل الجنويب يف محافظة شبوة، 
األربعاء  التظاهر سلمًيا  املواطنني إىل 
املوافق 15 سبتمرب الجاري يف مختلف 
املديريــات، تنديًدا بإجرام مليشــيات 

الرشعية اإلخوانية وعصاباتها.
واتهمــت، يف بيــان أصدرته يوم 
اإلخوانية  الرشعية  مليشــيا  الثالثاء، 

الهمجية  املامرســات  عى  باالعتامد 
األبرياء  واعتقــال  والبطش،  والعنف 
يف الســجون، ومحارصة املدن وقمع 
الرشفاء من  العامة، وإقصاء  الحريات 

الكوادر العسكرية واألمنية.
متزيق  محــاوالت  مــن  وحذرت 
إلضعافكــم  االجتامعــي  النســيج 
وإسكات األصوات املعربة عن تطلعات 
مسرية  وإيقاف  وقضيتهم  الجنوبيني 

النضــال الطويلة من أجــل املرشوع 
الوطني الجنويب.

التظاهرات  أن  البيان عى  وشــدد 
رسالة رفض لتحويل شبوة إىل مزرعة 
مملوكة ألباطرة املافيا اليمنية وأذرعها 
وأدواتهــا، وتنديًدا لعبثهــا باملقدرات 
عى حســاب مصلحة أبنائها، ودعوة 
إىل إعادة نرش قوات النخبة الشبوانية 

عمال باتفاق الرياض.

األمناء / خاص :
مسؤول  اختطاف  واقعة  كشــفت 
أمني، من قبل قوات تابعة لإلخوان يف 
محافظة شــبوة، عن وقوف الجامعة 
خلف العمليات اإلرهابية التي تستهدف 
العاصمة  يف  وعسكرية  أمنية  قيادات 

عدن.
واختطفت مليشيات مسلحة تابعة 
بن عديو،  ملحافظ شبوة محمد صالح 
قائد قوات الطوارئ واملهامت الخاصة 
يف محافظة املهــرة "وضاح الكلدي" 
وعددا من مرافقيه أثناء عودتهم عقب 

إجازة يف عدن.
شــبوة  ســلطات  توضــح  ومل 
اإلخوانية أسباب اعتقال الكلدي، الذي 

مل يتدخل يف الرصاعات بعدن وشبوة، 
ويقود قوات الطــوارئ يف املهرة منذ 
ســنوات، ويحظى باحرتام املواطنني، 
ويعد من القيادات ذات الكفاءة العالية 
التي يعتمــد عليهــا التحالف العريب 
يف مواجهة عمليات التهريب ملليشــيا 
الحويث عرب املنافذ الربية يف املحافظة.

وعى ما يبدو أن هناك ارتباطا بني 
شــبوة  محافظة  يف  االعتقال  عملية 
وعملية إرهابية تعرض لها الكلدي يف 

مدينة عدن قبل أشهر.
ويف فرباير املايض فجر مسلحون 
مجهولون ســيارة الكلدي أمام منزله 
يف عــدن، يف عملية بــدت محاولة 

الغتياله.

وعقب فشل العنارص اإلرهابية يف 
استهداف الكلدي بعدن، أقدمت سلطة 
عى  شــبوة  محافظة  يف  اإلخــوان 
اختطافه ومرافقيه دون أسباب تذكر، 

مام يؤكد االرتباط بني تلك العمليتني.
اختطاف  إن  محللــون،  ويقــول 
الكلدي، يؤكد التنسيق والتخادم الكبري 
بني جامعتي اإلخوان والحويث يف عدة 
مناطق وخصوصا يف محافظة شبوة.

العملية  أن  هــؤالء  يســتبعد  ومل 
جاءت بســبب نجاحــات الكلدي يف 
ملليشــيات  التهريب  إيقــاف عمليات 
الحــويث، يف محافظة املهرة التي تعد 
أهم منفذ لتهريب الدعم للحوثيني من 

داعمي الجامعة اإلقليميني.

األمناء / خاص :
أفادت مصادر خاصة لصحيفة "األمناء" أن وزير التعليم العايل الدكتور 
" خالــد الوصايب" قد أحال قبل أيام وكيل وزارة التعليم لشــؤون البعثات 

"مازن الجفري" إىل التحقيق بعد شكاوى وقضايا فساد .
املصادر ذاتها كشفت لـ"األمناء" أنه وبعد مرور "48" ساعة عى قرار 
اإلحالة شوهد الجفري وهو يرافق الوزير الوصايب إىل حرضموت قبل أن 

يقوم مبعانقته واصطحابه يوم أمس األول إىل تركيا .
وقالــت مصادر متطابقة إن الوكيل مــازن الجفري عى عالقة وثيقة 
مبدير مكتب الرئاسة اإلخواين عبدالله العليمي والذي كشفت املصادر بأنه 
أجرى اتصاالت بوزيــر التعليم العايل الدكتور خالد الوصايب عقب إصداره 
قرار إحالة الجفري للتحقيق لتتم بعده املصالحة بني الوزير والوكيل قبل أن 

يذهبا سويا إىل تركيا.

األمناء / خاص :
قالــت مصادر خاصة إن مدير عام مؤسســة كهربــاء عدن لوح يوم 
أمس بتقديم اســتقالته بعد خذالنه من قبل الحكومة بعدم تزويد محطات 

الكهرباء بالوقود .
وبحسب املصادر فإن تلويح الوليدي باالستقالة جاء لعدم إيفاء رئيس 
الحكومــة د.معني عبدامللك بااللتزام بتوفري ورشاء 10 ألف طن من الديزل، 
ووجه بشــأنها قبل يومني وزير النفط لســحبها من مخزون التجار يف 
املصايف يف إطار اتخاذ التدابري واإلجراءات الالزمة ملعالجة مشــكلة نفاد 

الوقود من املحطات بصورة عاجلة .
وأوضحت املصــادر أن تلك التوجيهات مل تجد طريقها للتنفيذ وأضحت 
العاصمــة عدن عى موعد الرتفاع حدة االنقطاعات بســبب نفاد الكمية 

املخزونة التي أعلنها مصدر مسؤول يف املؤسسة الليلة قبل املاضية.

األمناء / خاص :
كشــفت اعرتافات عن تورط نائب الرئيس عي محسن األحمر، وأركان 
املنطقة العسكرية األوىل يحيى أبو عوجا الحاشدي بدعم عمليات إرهابية 

يف حرضموت.
وقال مصدر عسكري يف النخبة، كاشفا جزءا من اعرتافات قائد الخلية 
اإلرهابية، املقبوض عليها باملــكال قبل أيام بقيادة الوصايب،  إن الوصايب 
أدىل خــالل التحقيقات معه أنه كان عى اتصال دائــم مع أركان املنطقة 
العسكرية األوىل يحيى أبو عوجا الحاشدي والتقى به عدة مرات يف وادي 

حرضموت ، وكذلك مع نائب الرئيس عي محسن األحمر.
وكانت قوات النخبة الحرضمية واألجهزة األمنية قد ألقت القبض عى 
خلية إرهابية كانت تخطــط لعمليات اغتيال لقيادات أمنية وعســكرية 

باملكال.

بن عدي� للقائد �ل�صع�دي: مل �أطلب مغادرة �لق��ت �لإمار�تية
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