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أخبار

الأمريكان ين�شئون غرفة عمليات 
باإحدى املدن اجلنوبية

البنك املركزي بعدن ي�شتعد لالإعالن 
عن اإجراء هام خالل اأيام

انتقاد رو�شي لل�شرعية: رغبة البع�ض بالبقاء يف 
احلكم ملدة اأطول يعرقل م�شار املفاو�شات

األمناء / خاص :   
الفريق  اليمني  الرئيــس  نائب  هاتف 
، يوم األحد، محافظ  عيل محسن األحمر 
محافظة  شــبوة، محمد بن عديو وألول 
مرة منذ سقوط 3 مديريات بيد مليشيات 
الحــويث، يف خطوة تعكــس من  حيث 
التوقيت تصاعد  مخاوف محسن مع بدء 

تحركات سعودية  يف املحافظة النفطية.
وأفادت وسائل إعالم تابعة ملحسن بأنه 
اطلع عىل آخر املســتجدات يف املحافظة 
التي تشــهد تطورات تنذر بسقوط سلطة 
محسن  اتصال  وتزامن  ومحسن.  اإلخوان 
العسكري  الحاكم  الســعودية  إعفاء  مع 
يف شبوة، أبو ســلطان، وسط أنباء عن 
اإلماراتية  للقوات  القيادة  لتسليم  ترتيبات 

ضمــن اتفاق رعته الواليــات املتحدة يف 
وقت سابق.

وكان محسن قد وجه يف وقت سابق 
قواته يف أبني لالنسحاب إىل عتق خشية 

تطورات من شأنها قلب الطاولة عليه.
بســحب  محلية  مصــادر  وأفــادت 
الفصائــل الخاصة بعيل محســن والتي 

يقودها بن معييل من شقرة إىل العرب.

األمناء/ خاص:
لـ"األمناء"  أكدت مصــادر خاصــة 
أن الحوثيني لهــم تواجد غري طبيعي يف 
محافظة املهرة الســاحلية وأن الســلطة 
املحلية أصبحت تعج باملسؤولني باإلضافة 
إىل تواجد تجار السالح والقات من شامل 

الشامل ومالك لألرايض .

وأشارت املصادر بأن مدير عام مكتب 
االشغال العامة يف محافظة املهرة "خالد 
املؤيد" من املقربني لقيادات حوثية كبرية 
تم تعيينه يف هذا املنصب من قبل اإلخوان، 
إضافة إىل ذلك هنــاك ضباط من عمران 

وصعده وذمار.
وعلمــت "األمناء" بــأن قائد رشطة 
أيضا من  "املــراين" هو  الغيضة  مديرية 

مســقط رأس "عبدامللــك الحويث" زعيم 
جامعة الحويث االنقالبية .

وأكدت املصادر بأن هذه العنارص التي 
تعمل تحت غطاء الرشعيــة كانت لفرتة 
طويلة تسهل دخول األموال والسالح عرب 
عامن للحوثيني وحاليا تقوم بالتهيئة عىل 
ما يبدو لتمكني الحوثيني من الوصول إىل 

محافظة املهرة .

األمناء/رصد خاص:
يف إطار دعواتهم التحريضية املتكررة 
لغزو الجنوب واحتاللــه مرة أخرى، بثت 
شــيالت  الحوثية  االنقالبية  املليشــيات 
وأغــاين قتالية تدعو لغــزو حرضموت 
والجنــوب وتتوعد ســكانها بتحريرهم 
اإلمارايت،  السعودي  االحتالل  أسموه  مام 
حســب وصفهم، وجــاء يف اإلصدارات 
الواحدة  الجنوبية  املناطــق  ذكر  الحوثية 
تلو األخرى، متوعدين بتحريرها ودخولهم 
إياها قريبــًا وهو ما وضع مجاال للحديث 
الجنوب  لغزو  إخــواين  اتفاق حويث  عن 
مجددا بعد انتكاســتهم يف حرب 2015م 
الجنوب  أسوار  عىل  أسطورتهم  وتحطيم 
من قبل املقاومة الجنوبية ودول التحالف 
العريب وباألخــص دولة اإلمارات العربية 
املتحدة التي استشــهد خرية  أبناءها يف 

معركة تحرير عدن.
تذمر  حالة  الحوثية  اإلصدارات  والقت 
واســتهجان باملحافظات الجنوبية وسط 
ترقب ومجريات متسارعة مبناطق شبوة 
الحويث فيها  وأبني بعد تقدم مليشــيات 
وســيطرتهم عىل بيحان وفرار مليشيات 
االخــوان باتجاه العاصمــة عتق تاركني 

املعســكرات والعتاد غنيمة للمليشــيات 
االتهامات  وليؤكد  الشــامل  من  القادمة 
التي أكدتها مصادر اســتخباراتية وأمنية 
عن وجــود اتفاق حويث إخــواين لغزو 
الجنوب وتســهيل الطريــق للدخول إىل 

املحافظات الجنوبية.
وغرد نشــطاء حضــارم عىل مواقع 
فيها  أبدوا  بتغريدات  االجتامعي  التواصل 
العســكرية  القوات  موقف  من  تخوفهم 
املتواجــدة مبديريــات وادي وصحــراء 

العسكرية  املنطقة  تتبع  والتي  حرضموت 
بالوالء لقيادات يف جامعة  األوىل وتدين 
اإلخوان املسلمني، وطالبت ُنخب سياسية 
واجتامعيــة حرضميــة التحالف العريب 
الحرضمية  النخبة  برسعة تســليم قوات 
والتــي أثبتت كفاءتهــا ومنوذجيتها يف 
تحرير ســاحل حرضمــوت وإدارة امللف 
األمني فيها بشــكل أشــاد بــه املجتمع 

الدويل.

األمناء/وكاالت:
قــال األكادميي املغريب د. توفيــق جزوليت، إن 
السلم والســالم لن يستتبان يف اليمن والخليج دون 

استعادة شعب الجنوب استقالله.
جاء ذلك يف تعليق نرشه جزوليت، عىل صفحته 
الشخصية يف موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك"، 
تطرق فيه ألهم عوامل فشــل مشاريع الوحدة عىل 

املستوى الدويل.
أســتاذ القانون الدويل بجامعة الرباط املغربية، 
جزوليــت، تحدث يف ســياق تعليقــه عن حارض 
ومستقبل الجنوب العريب من وجهة القانون الدويل 
العام ألي حل مســتقبيل ألزمة اليمن، وأوضح أن: 
الجنــوب قادمة، بل هي حتميــة تاريخية،  "دولة 
ألن الســلم والسالم لن يســتتبان يف منطقة اليمن 
والخليج العريب دون اســتعادة شعب جنوب اليمن 
اســتقالله، أما موقف الريــاض الضبايب والعدايئ 
للجنوب وشعبه يف طريقه إىل الفشل، وأن الرشعية 

الفاقدة لرشعيتها تتجه نحو مزبلة التاريخ".
وأضــاف: "ال ريــب يف أن تناول أزمــة اليمن 
بشــكل عام ومن ضمنها حارض ومستقبل الجنوب 

من الصعوبة مبــكان، نظرًا للتطورات السياســية 
والعسكرية املتســارعة، وضبابية مستقبل املنطقة 
بحكم العوامل اإلقليمية التي تؤثر بشكل مبارش عىل 
الوضع الحايل يف اليمن، لهذا وذاك، آثرت أن أتناول 
حارض ومستقبل الجنوب العريب من وجهة القانون 

الدويل العام ألي حل مستقبيل ألزمة اليمن".
وعن فشل مشاريع الوحدة، قال توفيق جزوليت: 
"لقد عــرف العامل العريب مشــاريع وحدوية كلها 
باءت بالفشل، وذلك ألسباب متباينة، غري أن مفهوم 
الوحدة ال ميكن له أن ينجح ويضمن االســتمرار إال 

عىل أسس واضحة".
وعــن القانون الــدويل وقضيــة الجنوب، قال 
جزوليت: "يف الوقت ذاته يويص الخرباء يف القانون 
الدويل عىل رضورة قيــام الوحدة عىل مراحل ليك 
يكتب لها االستمرارية، كل االعتبارات املذكورة أعاله 
كانــت غائبة عند قيام الوحدة بــني صنعاء وعدن، 
ولذلك كان مصريها الفشل الذريع، وال تزال سلبياتها 
تحوم يف املجتمع اليمني بشكل عام وجنوب اليمن 

بشكل خاص".
وأضــاف: "إن قضية اليمــن برمتها تحتاج إىل 

دور دويل فاعل، وليس وسيطًا توفيقيًا بني صنعاء 
وعدن. إن التعريف القانــوين ألزمة اليمن يجب أن 
يســتند عىل أساس نشــوئها وتطورها وخلفياتها 
ونتائجها ومــا آلت إليه، وبالتــايل الخروج بتقييم 
واضــح للوضع الحــايل يف الجنــوب، فالقضية 
املدخل  املركزيــة، وحلها هو  القضية  الجنوبية هي 

اإللزامي إلنهاء األزمة يف اليمن".
وبــنيَّ أن املؤرشات كلها تؤكــد أن أهل الجنوب 
يعتــربون أن الحل هو اســتعادة دولتهم، ليتم بذلك 
تفعيل العضوية لدولة الجنــوب كدولة معرتف بها 
دوليًا حسب ترسيم ما قبل 1990 عىل كامل ترابها، 

وبإرشاف مبارش من األمم املتحدة.
وختــم بالقــول: "إن املســرية نحــو الحرية 
واالســتقالل ال تزال شــاقة، لكنها قابلــة للنجاح 
والدخول يف مجتمع  املنشــود  االستقالل  وتحقيق 
دميوقراطي ليــربايل، ولن يتم هــذا إال عرب تقوية 
الجبهة الداخلية والحفاظ عىل املكتسبات العسكرية 
ومحاربــة املناطقية، وكذلك عرب اســتتباب األمن 
يف املحافظات الجنوبية الســت، ويف ختام املطاف 

النجاح يف تسويق مبدأ االستقالل إقليميًا ودوليًا".

األمناء / خاص :
حصلت صحيفــة "األمناء" عىل معلومات تفيد بــأن مجموعة من الضباط 

االمريكان وصلوا قبل أيام إىل إحدى املدن الساحلية الجنوبية.
وبحســب املعلومات التي حصلــت عليها األمناء فــإن األمريكان قد رشعوا 

برتكيب بعض األجهزة التي يعتقد بأنها معدات لغرفة العمليات األمريكية.
وأوضحــت املصادر بأن الطائرة العســكرية التي أقلــت الضباط األمريكان 
غادرت بعد ســاعات من وصولها ومل يعرف ما إذا كانت اصطحبت معها الضباط 

األمريكان أو غادرت بدونهم.
ولكن بحســب املصادر املؤكدة فإن األمريكان ســيكون لهم تواجد قوي يف 
الجنوب يف قادم األيام وأن إنشــاء غرفه العمليات سيعقبها تواجد استخبارايت 

عىل األرض.

األمناء / خاص :
يســتعد البنك املركزي اليمني يف مركزه الرئييس بالعاصمة عدن، لإلعالن عن 
إجراء هام خالل األيام القليلة القادمة، يف إطــار جهوده وإجراءاته الرامية إىل 
تصحيح وتوحيد شبكات التحويالت املالية، ومساهمة ذلك يف الحد من املضاربات 
غري املرشوعة بالعملة، ومعالجة التشــوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق 

الكبرية يف قيمة التحويالت النقدية بني املحافظات املحررة وغري املحررة.
وقالــت مصادر مطلعة يف البنك إن البنك املركزي عدن يســتعد خالل يومني 
اإلعالن عن تأسيس رشكة الشبكة املوحدة لألموال، والتي تضم نحو 47 مؤسسة 

من مالك رشكات الرصافة يف عدن وباقي املحافظات املحررة.
وأضافت أنه سوف يتم إلغاء جميع شــبكات التحويالت املالية مقابل إنشاء 
شــبكة تحويالت مالية موحدة من رؤوس أمــوال مجموعة كبرية من الرصافني 
تحت إرشاف البنك املركزي ألجل القضاء عىل كافة العمليات املشــبوهة التي تتم 

عرب هذه الشبكات مام يؤدي إىل ارتفاع أسعار الرصف.
وأشــارت أن إجراء كهذا بالتأكيد ســيعمل عىل تنظيم التحويالت املالية عرب 
شبكة واحدة تكون تحت ارشاف ومتابعة ومراقبة البنك املركزي، كام ستساهم يف 
منع املضاربات بالعملة، وتحجيم الهوة الكبرية لقيمة العملة املحلية وانعكاساتها 

عىل فوائد الحواالت النقدية بني املحافظات.
واختتمت أن رشكة الشــبكة املوحدة لألموال ستنطلق خالل األسبوع الجاري 
إن شاء الله، وستتوســع الحقا لتضم أكرث من 47 رشكة رصافة يف املحافظات 

املحررة.

األمناء - وكاالت:
نفى وزير الخارجية الرويس ســريجي الفروف - بشــدة - أن يكون املجتمع 
الدويل قــد تخىل عن إقناع أطراف النزاع يف اليمن لالنخراط يف مفاوضات الحل 

السلمي، إلنهاء حرب دامية للعام السابع.

تغريات �شعودية وحتركات تق�ض م�شاجع حم�شن يف �شبوة

مدراء عموم وم�شوؤولون اأمنيون يف املهرة من مران

حتري�ض وتعبئة جديدة للحوثيني

جزوليت: لن يحل ال�شالم باليمن واخلليج دون ا�شتقالل اجلنوب

يف الطريق لغزو اجلنوب مجددا..

ويف مقابلــة أجرتها صحيفة العــريب الجديدة 
اإللكرتونيــة الصادرة يف لندن يوم األحد، رد الفروف 
عام إذا كان املجتمــع الدويل خــذل اليمنيني بعدم 
الضغط -مبا يكفي- عىل أطراف النزاع إليجاد تسوية 
سياســية مع تفاقم احتياج املاليني إىل املســاعدات 
اإلنسانية قائاًل: "ال ميكنني القول إن املجتمع الدويل 
مل يقم مبا يكفي إلقنــاع أطراف النزاع لالنخراط يف 
املفاوضــات، ووقف االتهامــات املتبادلة. هناك عدد 

كبري من العوامل".
إال أن وزير الخارجية الرويس، دون تسمية أطراف 
معينة، ألقى باللوم بعدم الوصول إىل الحل الســلمي 
عىل قادة األزمة اليمنية قائاًل: "املسألة تتعلق برغبات 
بعض األفــراد بأن يبقوا يف الحكــم ملدة أطول. مام 
يؤثر ســلبًا عىل مسار املفاوضات وآفاق التوصل إىل 
اتفاق". مكتفيًا باإلشــارة يف قولــه: "لن أدخل يف 

تفاصيل أكرث".
وأوضح الفــروف أن اليمن يشــهد أكرب عمليات 
مســاعدات إنســانية حول العامل، مضيفًا: "هذا أمر 
قلنــاه منذ مدة طويلة، عندما بــدأ الرصاع وكان يف 
بدايته. عن طريق ســفارتنا، لدينا ســفري يعمل يف 

الرياض".
وأضــاف: "هناك مجموعة مكونــة من عدد من 
الســفراء ومبعوث األمني العام لألمــم املتحدة، تم 
تشكيلها لدعم هذه العملية. ونأمل أن نتمكن بالتدريج 
من فتح تلك الطريق املســدودة، وأأمل أن يســتوعب 

الجميع أن هذا لن يوصلنا إىل أي يشء".


