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أخبار

الأ�سبوع القادم.. قرارات مهمة وحا�سمة 
ملعاجلة الختاللت و�سبط الأو�ساع الأمنية بعدن

رئي�س منتدى خليجي: الف�سل القت�سادي 
لل�سرعية جعل البع�س يقاتل ب�سف احلوثي

مو�سكو: اأزمة اليمن تتعلق برغبات البع�س 
للبقاء يف احلكم مدة اأطول

األمناء / خاص :   
مصادر  من  "األمناء"  صحيفة  علمت 
خاصة عــن قيام رجل يحمل الجنســية 
السورية بأكرب واقعة احتيال يف العاصمة 
املرصيــة القاهرة عىل نجل رئيس مجلس 
الشورى اليمني د .أحمد عبيد بن دغر ، يف 

مرشوع وهمي بكلفة مالية باهظة. 
أحمد  عبدالله  الشاب  بأن  املصدر  وأكد 
بن دغر تزوج فتاة سورية يف مرص، وبعد 
مــدة دخل يف رشاكة مع عمه الســوري 
)والد زوجتــه( مببلــغ 23 مليون جنية 
مــرصي، وهو عبارة عــن مصنع تجهيز 
غرف نوم إال أن املرشوع مل يستمر طويال 

وكتب له الفشــل بعد اســتيالء السوري 
عىل أموال املصنع والهروب إىل جهة غري 

معروفة.
وأشــار املصدر أن نجل بن دغر سعى 
جاهــدا تعويــض خســارته ومحاولة 
تشغيل املصنع إال أنه عجز وفشلت كافة 
محاوالتــه مام اضطر به إىل اإلعالن عن 
بيع املصنع مببلغ زهيد ال يتجاوز مليون 

جنيه مرصي.
الحكومة  أفــراد  معظم  بــأن  يذكر 
الرشعيــة يقطنــون يف دول الجــوار 
وميلكون أمواال طائلــة يف الوقت الذي 
بات اليمــن يف وضع صعــب، ومعظم 

سكانه ال يجدون لقمة العيش

األمناء / خاص :
زيارة  أن  لـ"األمنــاء"  مصادر  أكدت 
رئيس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك إىل 
شــبوة أغضبت املحافظ اإلخواين محمد 

صالح بن عديو.
وقالت املصادر إن رئيس الوزراء وصل 
إىل شــبوة عرب ميناء بالحــاف حيث زار 
محافظ شبوة، لساعتني، فقط ثم عاد إىل 

بالحاف .

وأوضحت املصــادر أن رئيس الوزراء 
أبلغ محافظ شبوة اإلخواين محمد صالح 
بن عديــو، بأمر ما، مل يتم الكشــف عنه 
ثم غادر عتــق رسيعا، وهو ما أغضب بن 

عديو.
ويتوقع مراقبون سبب انزعاج وغضب 
بن عديو من رئيــس الوزراء إىل موضوع 
تسليم ملف تحرير شبوة إىل دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة ،بعد الهزائــم املتواصلة 

لقوات اإلخوان يف شبوة ومأرب.

األمناء / خاص :
أخــذت األوضــاع يف مدينــة تعــز 
انهيار  جراء  واضح،  بشــكل  للتوتر  تتجه 
الوضع املعييش واتســاع رقعــة الجوع، 
ويرص الســكان عىل رفض كل السياسات 
واإلجراءات الحكوميــة واملحلية يف إطار 
تهدد حياتهم، منددين  والتي   ، محافظتهم 
بفساد الحكومة التي مازالت تتقاعس عن 
القيام بــأي دور للحفاظ عىل واقع العملة 

الوطنية ومنع انهيارها. 
وواجهت قوات تابعة للمحور العسكري 
االحتجاجات  اإلصــالح  لحــزب  التابــع 
املتصاعــدة يف تعز بعنف غري مســبوق، 
املحتجني  تجاه  الحــي  الرصاص  وأطلقت 
مام أدى إىل مقتــل أحدهم، وحاولت منع 
املحتجني من مامرســة نشاطهم الرافض 

للسياسات االقتصادية وتدهور العملة. 
ونشطاء  والشــباب  املواطنون  وصعد 
من حملتهــم من خالل اإلرضابات، وإغالق 
بعض  تخوف  أثار  بشكل  التجارية  املحالت 
القوى السياســية والعسكرية يف املدينة، 
والتي شــعرت باالنزعاج حيــال مثل هذه 
االنشــطة التي قــد تكون بدايــة لرفض 
واحتجاجات أوســع ،قد تــؤدي بالنهاية 
ملواجهة الكثري من إجراءاتها التي اتخذتها 
يف الفرتات الســابقة ،مــن خالل خصم 
املرتبــات والتحكم باإليــرادات والرضائب 
اإلتاوات،  الغــاز وفرض  والتحكم يف بيع 
وكذلــك وجود نقاط عســكرية كثرية يف 
مدخــل املدينــة ،ما زالت متــارس فرض 
الحصول عىل مبالغ مالية عىل كل الناقالت 
التجارية والبضائع، وهذا ما زاد من ارتفاع 

أسعار املواد الرضورية. 
وتجــددت صبــاح أمــس األربعــاء 
التظاهــرات يف مدينة تعــز لليوم الثالث 
عىل التوايل تنديــدا بانهيار العملة وتردي 
املعيــيش، بينــام يتواصل إغالق  الوضع 
التجاريــة، وتحرك عــدد كبري  املحــالت 
من الســكان والنشــطاء للتنديد والرفض 
ألساليب التجويع والعبث بحياتهم من قبل 
الحكومة والســلطات املحلية والعسكرية 

يف املحافظة..
وهــدد املحتجــون أنهم لــن يوقفوا 

توجههم يف مواجهة العبث بلقمة عيشهم 
االحتجاجات ورفض  وأنهم مستمرون يف 
زيادة  التــي تســتهدف  السياســات  كل 

معاناتهم. 
ناشط   - فهمي محمد رشــاد  واعترب 
شــبايب - أن السلطات يف تعز والبلطجية 
مواجهة  خــالل  من  أرادوا  لهــا  التابعني 
توقف  عىل  خوفا  السكان  إسكات  الشارع 

النهب الكبري الذي ميارسونه. 
الذين  : "إن الجنــود  وقــال فهمــي 
يخضعون للمحور وعصابات ومليشــيات 
ارايض ونهب ممتلكات الناس بدأت منزعجة 
الجاد  بالتحرك  املجتمع  أن قيام  تدرك  ألنها 
والعسكرية  املحلية  السلطات  مواجهة  يف 
التي وفرت لهم  السلطة  قد يؤدي لسقوط 

بيئة مواتية ملامرسة الجرمية". 
وأضــاف: "إن االحتجاجــات يف تعز 

تأثريا ولن  أكرث  تتوسع وســتكون  سوف 
وتسيســها  منعها  قوة  أي  مبقدور  يكون 

وفرض خياراته عليها". 
املحامي جميل عبد القوي رأى أن األداة 
فعالة  تكون  لــن  اإلصالح  لحزب  القمعية 

وسوف تسقط يف مدينة تعز. 
ومحوره  االصــالح  ”حــزب  وقــال: 
الناس يف  أن يخــرج  العســكري يرفض 
املدينة ضد هــادي وحكومته وضد نهبهم 
املســتمر وعبثهم الــذي مل ينتــِه ألنهم 
يشــعرون بالخوف عىل مســتقبلهم يف 

املدينة ويدركون أنهم سبب كوارث تعز.”
وأكد أن املخاطــر االقتصادية وانهيار 
الشعب  األسعار هدفه قتل  العملة وارتفاع 
لصالح فئة متســلطة يف السعودية ويف 
تعز هي من تقف وراء هــذا العبث بحياة 

الناس من أجل مصالح شخصية وحزبية. 

عدن / األمناء / غازي العلـــــــوي :
كشفت مصادر خاصة لـ"األمناء" عن قرارات هامة وحاسمة سوف يصدرها 
محافظ العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد مللس خالل األسبوع القادم من شأنها 

حلحلة العديد من القضايا وامللفات الشائكة .
وأوضحت املصادر بأن القرارات التي وصفت بالهامة والحاســمة من شأنها 
بأن تسهم يف معالجة االختالالت والحد من االنهيار الخدمي باإلضافة إىل ضبط 

واستقرار األوضاع األمنية .
وأكــدت املصادر بأن محافظ العاصمة عدن أحمد مللس قد ســعى ومنذ فرتة 
التخاذ مثل هذه اإلجراءات املهمة متهيدا التخاذ القرارات الرســمية بشأنها والتي 
سوف يعلن عنها مطلع األسبوع القادم بعد التنسيق والتشاور مع كافة الجهات 

ذات العالقة .
وتأيت القرارات التي يســتعد محافظ العاصمة عــدن التخاذها بالتزامن مع 
عودة رئيس الوزراء وعدد من وزراء حكومته إىل العاصمة عدن ملامرســة مهام 

عملهم واإلسهام مبعالجة األوضاع االقتصادية والخدمية .

األمناء / خاص :
قال الدكتور فهد الشــليمي، رئيس  املنتدى الخليجي لألمن والســالم، أثناء 
مداخلته يف برنامج بتوقيت عدن عىل قناة الغد املرشق مع اإلعالمي أحمد الكندي 
إنه "من الطبيعي أن تكون الحكومة الرشعية والجيش الوطني يف موقف الهجوم 
عىل مليشــيا الحويث لسبب بســيط أن لديها املوارد والقدرات وأسلحة اإلسناد، 
ولكن الذي يحصل عكس ذلك، وأمر محري ولكن الفشل االقتصادي للرشعية جعل 
البعض يقاتل بصف الحويث من أجل الحصول عىل الراتب إضافة إىل فشل القيادة 

العسكرية للجيش الوطني يف إدارة الحرب" .
واضاف الشليمي: "إن مليشيا الحويث متثل خطرا عىل الجميع ويجب توحيد 
الجهود لهزميتها فتقدم الحويث نحو شــبوة ومــأرب الهدف منه  الحصول عىل 
املوارد والسيولة والغاز لضامن حشــد املقاتلني إىل صفه". ووصف عودة رئيس 
الحكومة خطوة مهمة متمنيا أن يكون هناك عمل جامعي لتوحيد كافة  الجهود 

ملواجهة الحويث.
وأشار إىل أن هناك أطراف عديدة رشكاء فيام يحدث من تقدم للحويث والذي 
ميثل انتكاســة لجهود التحالف العريب يف اليمن وللرشعية ، ويرى الشــليمي 
أنه يجب تقسيم مرسح العمليات إىل قســمني يتم فيه تسليم املناطق الجنوبية 
للجنوبيني والشاملية للشــامليني ألن خلط القوات ذات والءات مختلفة وأوامر 
متعددة ال يخدم ســري املعركة إطالقا بل يخدم املليشــيات كــام أن هذه الخطوة 
تضمن تأمني املحافظات املحــررة وتفعل وتحريك عملية التحرير يف املحافظات 

التي ما زالت تحت سيطرة املليشيات وصوال إىل صنعاء.

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.
ويف مقابلــة أجرتها صحيفة العريب الجديدة اإللكرتونية، الصادرة يف لندن، 
رد الفــروف عام إذا كان املجتمع الدويل خذل اليمنيني بعدم الضغط - مبا يكفي- 
عىل أطراف النزاع إليجاد تسوية سياسية مع تفاقم احتياج املاليني إىل املساعدات 
اإلنســانية قائاًل: "ال ميكنني القول إن املجتمع الــدويل مل يقم مبا يكفي إلقناع 
أطراف النزاع لالنخراط يف املفاوضات، ووقف االتهامات املتبادلة. هناك عدد كبري 

من العوامل".
إال أن وزير الخارجية الرويس، دون تســمية أطراف معينة، ألقى باللوم بعدم 
الوصول إىل الحل السلمي عىل قادة األزمة اليمنية قائاًل: "املسألة تتعلق برغبات 
بعض األفراد بأن يبقوا يف الحكم ملدة أطول. مام يؤثر سلبًا عىل مسار املفاوضات 
وآفاق التوصل إىل اتفاق". مكتفيًا باإلشــارة يف قولــه: "لن أدخل يف تفاصيل 

أكرث".
وأوضح الفروف أن اليمن يشهد أكرب عمليات مساعدات إنسانية حول العامل، 

مضيفًا: "هذا أمر قلناه منذ مدة طويلة، عندما بدأ الرصاع وكان يف بدايته".
وأضاف: " عن طريق سفارتنا، لدينا سفري يعمل يف الرياض، هناك مجموعة 
مكونة من عدد من السفراء ومبعوث األمني العام لألمم املتحدة، تم تشكيلها لدعم 
هذه العملية. ونأمل أن نتمكن بالتدريج من فتح تلك الطريق املســدودة، وأأمل أن 

يستوعب الجميع أن هذا لن يوصلنا إىل أي يشء".

�سوري يحتال على جنل بن دغر باأكرب م�سروع وهمي يف م�سر

زيارة رئي�س الوزراء تغ�سب بن عديو.. هل ت�سلمت الإمارات ملف �سبوة؟

تعز تطلق �سافرة النهاية لعبث حكم الع�سكر


