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أخبار

اجلبواين يدخل يف حالة هيجان 
بعد توقيف راتبه

اخلارجية الأمريكية تطالب ال�شرعية 
بتلبية احتياجات املواطنني

الك�شف عن تفاهمات جدّية بني قيادات 
جنوبية رفيعة يف الداخل واخلارج

انتقايل حلج ومن�شقية نا�شر الزراعية 
يناق�شان العتداءات التي تطال الكلية

األمناء / متابعات خاصة: 
أن  مطلعة  عســكرية  مصادر  افادت 
رئيس هيئة األركان العامة للجيش اليمني 
الفريق الركن صغري حمــود عزيز  أصدر 
رفيع  عســكري  قائد  باعتقال  توجيهات 
يف قوات الجيــش الوطني مبأرب بتهمة 

الخيانــة العظمــى والتفريــط بالرشف 
العسكري.  

إن  مطلعة  عســكرية  مصادر  وقالت 
هيئــة األركان أصدرت توجيهات للرشطة 
العميد/ عىل  القبض  بإلقاء  العســكرية 
عبدالله مطــوان الفرجه قائد اللواء األول 

احتياط .

االعتقال  توجيهات  أن  املصادر  ولفتت 
بســبب بيعه مدرعه يب إم يب تابعه للواء 

ألحد مشايخ مأرب قبل عدة أشهر .
مليشيات  تقدم  بالتزامن مع  ذلك  جاء 
الحويث باتجاه مدينــة مأرب وتصعيدها 

املفاجئ يف شبوة.

تعز / األمناء:
تلقت جامعــة اإلخوان يف تعز رضبة 
شــعبية موجعة هــي األوىل من نوعها، 
أبناء  أفشــلت جامهري غاضبة من  حيث 
املدينة محاولة الجامعة تســخري فعالية 
رياضيــة لصالح النظــام القطري عقب 

موجة انتقادات الذعة لذلك.
تغيري  اإلخوانيــة متثلت يف  املحاولة 
نظمتها  القدم  لكرة  محلية  بطولة  اســم 
مؤسســة القيادي اإلخواين حمود سعيد 
املخــايف ، إىل كأس "األمري متيم" أمري 
قطر ونصب صوره داخل ملعب الشــهداء 
مبدينة تعز الذي كان من املخطط أن يشهد 
يــوم الجمعة املبــاراة النهائية بني نادي 

األهيل والطليعة.
هذه املحاولة اإلخوانية القت معارضة 
شــديدة حتى داخل صفــوف الجامعة، 
التي  كرمان،  تــوكل  اإلخوانية  كالقيادية 
ســخرت يف منشــور لها عىل حسابها 
الخــاص يف "الفيــس بوك" مــن قيام 
املخايف برفع صورة أمري قطر، وخاطبته 
كثريون،  إليها  سبقك  الصور  "رفع  قائلة: 
ما جديدك؟ ذاكرة الناس ليســت مثقوبة، 

وليسوا أغبياء يا هذا".
كام برزت معارضة لهذا الفعل من قبل 
القيادات املواليــة لإلخوان يف تعز، حيث 
خاطب وكيل محافظــة تعز عارف جامل 
يف منشــور له عىل صحفته يف "الفيس 
اإلخواين حمود ســعيد  القيــادي  بوك" 

بالقول: "ترفع صــورة أمري قطر مبيدان 
الشهداء بتعز الذي يبعد أمتارا عن الحويث 
املســتعان  الله  قدم؟!  كرة  مباراة  إلقامة 

ياشيخ حمود".
ورغــم هذه املعارضــة اال أن جامعة 
اإلخــوان ممثلــة باملؤسســة التابعــة 
للمخــايف أرصت عــىل إقامــة الحفل 
النهايئ للبطولة وبوجود صور أمري قطر، 
كام أجربت أرس الشــهداء عىل رفعها يف 
املدرجــات ، بعد أن أجربتهم عىل الحضور 
مقابل تســليم مســاعدة مالية ال تتعدى 

قيمتها 40 دوالرًا أمريكيًا.
هذا اإلرصار اإلخــواين، رد عليه أبناء 
مدينة تعز الذيــن حرضوا امللعب باقتحام 
ســاحته ومتزيق صور أمــري قطر، رغم 
اإلخوان  عنارص  قبل  من  الرصاص  إطاق 
املكلفني بحامية الحفــل، وهو ما اعتربه 

الوكيــل جامل بأنه "الــرد الطبيعي عىل 
اســتغفال الناس وحرف بوصله تعز عن 

معركتها الحقيقية".
اإلخواين  للقيادي  التابعة  املؤسســة 
ما  تدارك  املخايف حاولت  حمود ســعيد 
حصل وفشلها يف إكامل البطولة وإقامة 
املبــاراة النهائيــة ، وبررت بــأن "تدفق 
الجامهــري الحاشــدة حــال دون إقامة 
املباراة الختامية بني النادي األهيل ونادي 

الطليعة".
مؤسســة املخايف هاجمت يف بيان 
البطولة  الستغال  املعارضة  األصوات  لها 
لصالــح قطر والتــي وصفتهــا بأنها " 
تنــاوالت مغرضــة ومحاولــة التضليل 
بأنهم  أصحابهــا  ووصفت  والتأويــل"، 

"متلونون وأصحاب املواقف املهزوزة"

األمناء / خاص :
أثارت أنباء عن انشقاق مبخوت عبود 
الرشيف، رئيس فرع حزب اإلصاح )إخوان 
اليمن( يف محافظة مأرب، الخميس، جداًل 
مواقع  اليمنية وعرب  األوساط  واسعًا يف 

التواصل االجتامعي.
من  "تويرت"،  عىل  بتغريدة  األمر  وبدأ 
مبخوت  محمد  اسم  يحمل  حديث  حساب 
الرشيف، نجــل رئيس فرع حزب اإلصاح 
أصداء  لها  الرشيــف، كان  مبخوت عبود 

واسعة، وتم تداولها عىل نطاق واسع.
وجاء يف التغريدة: " أنا محمد مبخوت 
الرشيف، أعلن للجميع أنني من اليوم مع 
الحويث أنا ووالــدي وكل إخويت، فإن تم 

تصفيتنــا فقد كّفرنا عــن خطايانا بحق 
الشعب اليمني، وإن سلمنا فسنقاتل تحت 

راية السيد عبدامللك الحويث".
يأيت ذلك يف الوقت الذي تشــهد فيه 
محافظة مأرب مواجهات عنيفة وتقدمات 
متكنت  التي  الحوثيني،  مليليشــيا  جديدة 
أمس األول من الســيطرة عــىل مديرية 
حريب، وراجت أنباء عن سيطرة املتمردين 

عىل مديرية العبدية.
بشــأن  رســمي  نفي  أي  يصدر  ومل 
تلــك التغريــدات وأنباء انشــقاق رئيس 
اللحظة،  حتــى  مأرب  يف  اإلصاح  حزب 
وخروج محمد مبخوت وعائلته من مأرب 

ووصولهم إىل صنعاء.
اسم  يحمل  الذي  الحساب،  ذات  ولفت 
محمد مبخوت الرشيف، يف تغريدة أخرى، 

أنه وصل مع أهله إىل صنعاء، بينام هناك 
من ســيصل الحقًا، مدعيــًا أن الحوثيني 

استقبلوهم بحفاوة، عىل حد قوله.
وقالت شبكة "إرم نيوز"، إنها تواصلت 
مع عدة مصادر مينية مسؤولة منها وزير 
يتم  ومل  اإلرياين،  معمــر  اليمني  اإلعام 
نفــي أو تأكيد تلك األنبــاء، مع االكتفاء 
بالتشــكيك يف صحة ذلك الحساب الذي 
نــرش التغريدات، إال أن عــدم وجود نفي 
رصيح ورسمي حتى اآلن يثري االستغراب 

والتساؤل ويوسع من دائرة التأكيد.
تواصلت مع  إنها  الشــبكة،  وأضافت 
نائب رئيــس الربملان اليمني والقيادي يف 
حزب اإلصاح، محسن بارصة، الذي بدوره 
رد قائًا: "سألنا عن هذه األنباء، ولكن مل 

يجبنا أحد حتى اآلن".

األمناء / خاص :
ســخرت القيادية يف تنظيم اإلخوان 
كروية  بطولة  تنظيــم  من  كرمان،  توكل 
باسم أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد 

آل ثاين، ورفع صوره يف مدينة تعز.
صفحتها  يف  كرمــان،  توكل  وعربت 
عىل موقع فيســبوك، عن سخريتها من 
رفع صور أمري قطر يف ميدان الشهداء يف 
مدينة تعز من قبل مؤسسة الشيخ حمود 

النهائية  املبــاراة  ســعيد املخايف خال 
لبطولة متيم. 

قائلة:  املخــايف  حمــود  وخاطبت 
تحرير  منك  املطلــوب  املقاومة،  قائد  "يا 
والداخيل،  الخارجي  االحتالني  من  بادك 
مش رفع صور، رفع الصور ســبقك إليها 
كثريون، ما جديدك؟ ذاكرة الناس ليســت 

مثقوبة، وليسوا أغبياء يا هذا".
كام أكدت يف منشــور آخر بأنها لن 
ترفع صور الرسول محمد، بل صور الرموز 

واختتمت  لليمــن،  التاريخيني  والقــادة 
منشورها بتحية الجمهورية اليمنية.

وكانت مؤسســة حمود املخايف قد 
نظمت بطولة كروية عىل كأس أمري قطر 
متيم بن حمد آل ثاين، خال األيام املاضية، 
ورفعوا صور األمري يف ميدان الشــهداء، 
واقتحــم مئات من الجامهــري الرياضية 
امللعب عــر الجمعة، وقاموا بإفشــال 

املباراة النهائية.

األمناء / خاص :
علمت صحيفة "األمناء" بأن وزير النقل الســابق صالح الجبواين قد فوجئ 
بقيام الرشعية يف الرياض بتوقيف راتبه الشــهري وهو األمر الذي دفعه للقيام 

بإرسال رسائل سب وتهديد لبعض الشخصيات بالرشعية يف الرياض .
وأوضحت املصادر بأن إيقاف الـ"7" آالف  دوالر التي كان يتسلمها الجبواين 
شــهريا أخرجته عن طوره وأصابتــه بحالة من الهيجــان ترجمها عرب مواقع 
التواصل االجتامعي من خال شــن هجوم الذع عىل رشعية الرئيس هادي ومدير 

مكتب الرئاسة عبدالله العليمي.
وأكدت مصادر خاصة لـ"األمناء" بأن صالــح الجبواين قد تلقى وعودا من 

الجرنال عيل محسن األحمر بإطاق راتبه إال أن األمر مل يفلح .

األمناء / خاص :
شــدد نائب وزير الخارجية األمرييك عىل الرشعية اإلخوانية بتلبية مطالب 

املواطنني، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تلبي احتياجاتهم.
وطالب يف تريحات إعامية، مســاء الجمعة، مليشيا الحويث املدعومة من 

إيران، بالجلوس عىل طاولة التفاوض للوصول لحل سلمي.
وحذر من أن املليشــيا اإلرهابية تحارب املدنيني األبرياء، مشددا عىل رضورة 
توقفها عن التصعيد، مشــريا إىل مواصلة فرض عقوبــات عىل قادة الحوثيني 

اإلجراميني.

األمناء / خاص :
كشــف قيادي بارز يف املجلس االنتقايل الجنــويب، عن تفاهامت هامة بني 

قيادات جنوبية رفيعة يف الداخل .
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة يف الجمعيــة الوطنية للمجلس االنتقايل، 
د.سامل الشبحي، يف تغريدة عىل حســابه: "نبرشكم أن هناك اتصاالت وتواصل 
بني قيادات جنوبية رفيعة املســتوى يف الداخل والخارج وتفاهامت تحت سقف 

الجنوب, وأن الجنوب لكل الجنوبيني, والعدو ضد الجميع ووجب ذلك التفاهم" .
وأشار الشــبحي إىل أن األحداث األخرية أفرزت ذلك التفاهم واالتفاق الرسيع 

والسري معا للدفاع عن العرض واألرض الجنوبية الطاهرة .

حلج / األمناء / خاص :
التقى املحامي رمزي الشعيبي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس 
االنتقايل الجنويب يف محافظة لحج، الخميس، مبكتبه - رئيس منســقية كلية 

نارص للعلوم الزراعية الدكتور نارص أحمد.
وناقش اللقاء ما تعرضت له الكلية من اعتداءات وعمليات بســط طالت حرم 

الكلية واقتحام السكن الطايب يف ظل صمت السلطة املحلية يف املحافظة.
وأوضح الشعيبي أن قيادة االنتقايل باملحافظة ترفض تلك الترفات املعيقة 
للعملية التعليميــة يف الكلية وتأخر معالجاتها، مشــددًا عــىل رضورة اتخاذ 

اإلجراءات القانونية واألمنية العاجلة التي متنع البسط وتنهي االقتحامات.
وأكد اللقاء رضورة تدخل األمن إلخــراج املعتدين من الكلية وتوفري الحامية 
األمنية لوقف مــا تتعرض له من اعتداءات متواصلة تعيــق عمل الكلية ودورها 

األكادميي.
حرض اللقاء نائب رئيس منسقية املجلس االنتقايل الجنويب يف الكلية الدكتور 

وليد محسن ناجي.

ال�شرطة الع�شكرية يف ماأرب تلقي القب�ض على قائد ع�شكري رفيع بتهمة اخليانة العظمى

تعز متزق م�شاريع الإخوان املمولة قطرًيا

غمو�ض حول ان�شقاق رئي�ض حزب الإ�شالح يف ماأرب وان�شمامه اإىل احلوثيني

توكل ت�شخر من تنظيم املخاليف بطولة كاأ�ض اأمري قطر ورفع �شوره يف تعز


