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أخبار

األمناء / خاص :
علمت صحيفة األمناء بأن قيادة كهرباء عدن برئاســة سامل الوليدي 
ومسؤولني يف محطه الحســوة قد عرثوا خالل األيام املاضية عىل قطع 
غيار ومعدات تتبــع كهرباء عدن عىل مقربه من محطة الحســوة يف 
مديريــة الربيقة مدفونة تحت األرض بطريقة توحي بأن هناك أياٍد كانت 

تعمل عىل تخريب الكهرباء بصورة ممنهجة.
وبحسب مصادر األمناء فإن قطع الغيار التي تم دفنها كانت معظمها 
جديدة تم رشاؤها بأموال طائلة إلصالح بعض املولدات واألجهزة الخاصة 

مبحطات الكهرباء .
وبحسب املصادر الخاصة باألمناء فإن عملية دفن هذه القطع واملعدات 

التابعة لكهرباء عدن كانت منذ عدة سنوات .

األمناء / خاص :
يف تحــٍد واضــح لقــرار عودة 
من  عملها  مهام  ملامرســة  الحكومة 
العاصمــة عدن أعلن وزيــر الداخلية 
الرســمي  التمرد  "إبراهيــم حيدان" 
عىل رئيس حكومة املناصفة د. معني 

عبدامللك.
وعلمت صحيفة األمناء بأن مدراء 

املتواجدين  الداخلية  وزارة  يف  الدوائر 
يف العاصمة عدن غادروا إىل سيئون 
بعد تلقيهــم تهديدا من وزير الداخلية 
شــخصيا بــأن كل مــن يتخلف عن 
الحضور إىل ديوان وزارة الداخلية يف 
سيئون سيتم إقالته عىل الفور وأعطى 
توجيهات بإغالق مبنى وزارة الداخلية 

يف خورمكرس بشكل نهايئ.
إن من  "األمناء"  وقالت مصــادر 

يســيطر عىل قرار وزارة الداخلية يف 
سيئون هي جامعه اإلخوان املسلمني 
والتي ميثلها وكيل أول وزارة الداخلية 
بن عبــود الرشيف الذي تــرك مأرب 

وأصبح يبارش عمله يف سيئون.
إن  لـ"األمنــاء"  قالو  مراقبــون 
خطوة وزيــر الداخلية إبراهيم حيدان 
التصعيديــة تؤكــد أن اإلخــوان هم 

املتحكمون يف مفاصل الرشعية .

األمناء/ خاص:
كشفت مصادر إعالمية عن صدور 
قرار جمهوري بتعيني قائد عســكري 
إخواين يف منصب رفيع بوزارة الدفاع.
القــرار  إن  املصــادر  وقالــت 
العميد  بتعيــني  قــى  الجمهوري 
الركن عيل محسن الهدي مديرا لدائرة 

العمليات الحربية بوزارة الدفاع.
وأشــعل القرار غضبًا واسعًا عىل 
مواقع التواصل االجتامعي بالنظر إىل 
تاريخ الرجــل واالتهامات التي توجه 
له بالتســبب يف انتكاسات عسكرية 

للرشعية.
حيث أكد مستشــار وزير اإلعالم 
فهــد الــرشيف يف تغريــدة له عىل 
"توتــر" بــأن الهدي "باع أســلحة 
لواء التوحيــد يف البقع ورسق حتى 

املدرعات واألطقم".
عمليات  "وهو  الرجل  بأن  وأضاف 
هو  الحوثيني  أدخل  السادسة  املنطقة 
وأخوه من الغيل وكانا من أهم أسباب 
ســقوط الجوف" . وختــم الرشيف 
غرفة  "قــرارات   : بالقــول  تغريدته 

اإلخونج كارثة كربى!".
أكدها  وأن  ســبق  االتهامات  هذه 

قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد 
عيل الحجوري ، الذي تويف يف يونيو 
املــايض بعد فرض اإلقامــة الجربية 
عليه يف مأرب من قبل سلطة اإلخوان.

حيث أصدر الحجوري بيانًا رسميًا 
عقب ســقوط عاصمــة الجوف بيد 
مليشــيات الحويث يف مارس من عام 
2020م ، كشــف فيه عن وجود اتفاق 
رسي بني مليشــيات الحويث والشيخ 
عبدالله الهدي ابن عم عيل الهدي الذي 
كان يشــغل حينها عمليــات املنطقة 

السادسة.

األمناء/ خاص:
الفرع  اإلصــالح،  حــزب  يواصل 
املحيل لتنظيم اإلخوان، تعيني مدنيني 
يف مناصب عسكرية ضمن التغيرات 
إدارة رشطة  أعلنتهــا  التــي  األخرة 

املحافظة. 
القيادي يف  أمن تعز  وأصدر مدير 
حزب اإلصالح العميد منصور االكحيل، 
نحــو 33 قرارًا قضــت بتعيينات يف 

مناصب أمنية باملحافظة. 
ومــن ضمــن القــرارات، تعيني 
الرتبوي  اإلصالح  القيادي يف حــزب 
خالد حسن ناجي مديرًا لرشطة مديرية 
املعافر، وقائــدًا للمنطقة األمنية يف 

املديرية، وفقًا لوثيقة مرسبة تضمنت 
كشف الراتب وفيه اسم املدرس املعني 

قائدًا ألمن املعافر. 
وقالــت مصــادر: "إن التعيينات 

األخرة يف إدارة األمن مل تشمل 
غر أربعة أســامء من الضباط 
املعروفني والخريجني من كليات 
الرشطة. أما عداهم فأغلبهم من 
املوالــني لحــزب اإلصالح ومن 
األمن  لقوات  الجــدد  املنضمني 

والجيش يف تعز". 
املعني  حسن،  خالد  أن  يذكر 
مدير أمــن املعافر، مدين وكان 
يعمل مدرســًا مبؤهــل دبلوم 
معلمــني. ويظهر يف كشــف 
الرتبية  بــإدارة  للموظفني  الراتــب 
مبديرية املعافر لشهر سبتمرب املايض، 
اســم خالد حسن ضمن املدرسني يف 

املديرية.

عدن / األمناء / خاص :
إن  متخصص  اقتصــادي  خبر  قال 
الوضع االقتصــادي يف البلد كاريث يف 
ظل عدم وجــود أي إصالحات اقتصادية 
حقيقيــة، الفتــًا إىل أن كل ما يف األمر 
إمنــا هي مجــرد ترصيحــات تخديرية 
رسعان ما يكتشف للمواطن مدى زيفها، 
مردفًا بالقول: "فلو أنها شــمس لكانت 
أمس، وأســعار الرصف ســوف تستمر 
يف االرتفاع خالل الفــرتة القادمة ما مل 
اتخاذ إجــراءات تنفيذية عاجلة يف  يتم 
الحصول عىل موارد مالية كبرة لتغطية 
النقــص والعجز الحاصل يف الســيولة 
النقدية للبنك املركزي وخاصة من العملة 
الصعبة، غر ذلك فــإن كل ما يقال هي 
عبارة عن ترصيحــات جوفاء خالية من 
الســابقة  الترصيحات  أي مضمون مثل 
للحكومة عند وصولهــا عدن يف نهاية 

ديسمرب 2020م".  
بأن  له  يؤســف  "ما  بقولــه:  ونوه 

هناك اليوم دعوات وإعالنات مشــبوهة 
تابعون  الشديد سامرسة  يطلقها لألسف 
تتمثل  واآلخــر،  الحني  بــني  للحكومة، 
يف اإلعالن عن إصالحــات اقتصادية أو 
مرصفية أو قرب استالم وديعة أو إطالق 
أموال مجمدة يف الخارج ، أو نزول حملة 
رقابــة وتفتيش مفاجئــة عىل محالت 
أو بشــأن   .. املخالفة وإغالقها  الرصافة 
املوافقة عىل ســداد مستحقات موردين 
املشــتقات النفطية أو الطاقة املستأجرة 
، ولكن لألســف إن كل تلك الترصيحات 
أو ما ميكن تسميتها باإلعالنات وغرها 
ال تهدف ســوى ملحاولة إيقــاف ارتفاع 
أســعار الرصف لبعض الوقــت أو لعدة 
أيام، رسعــان ما تعود بعدها األســعار 
كام كانت، علاًم بأن ذلــك األمر إمنا يتم 
باالتفاق مع بعض كبار محالت الرصافة 
، التــي تقوم وباالتفاق مع الســامرسة 
بتخفيض أســعار الرصف لعدة أيام يتم 
الدوالر  الصعبة من  العملة   خاللها رشاء 
بســعر منخفض من  السعودي  والريال 
املواطنني ، يف حني ال يتم وباملقابل البيع 

وإمنا الرشاء فقط بحجة عدم توفر العملة 
الصعبة مع الرصافــني ، ثم يتضح فيام 
بعد بأن اإلعالن كان غر صحيح فتعاود 
برسعة  حينئذ  االرتفاع  الرصف  أســعار 
ويتم البيع والرشاء بعــد االرتفاع لرتبح 
محالت الرصافة مبالغ مالية كبرة، وبهذا 
األسلوب يتحصل السامرسة عىل عموالت 

كبرة من بعض كبار الرصافني " .
الدكتور  االقتصــادي  الخبر  وتطرق 
األمثلة قائال: "عىل سبيل  املسبحي ألحد 
املثال كان قبل أســبوعني ســعر رصف 
الريال السعودي يساوي تقريبًا 320 رياال 
مينيا من العملة املحلية ، وعند اإلعالن عن 
إطالق أموال مجمدة من قبل بنك إنجلرتا 
السعودي  الريال  رصف  ســعر  انخفض 
اىل 285 رياال - ولكــن الرصافني كانوا 
يقومون بالرشاء دون البيع ، ثم اتضح أن 
موافقة بنك إنجلرتا تحتاج إىل مجموعة 
إجراءات طويلة ومعقــدة قد تأخذ وقتا 
طويال ، ولذلك عادت أســعار الرصف إىل 
الذي  االرتفاع برسعة جنونية وهو األمر 

غالبًا ما يتكرر بني الحني واآلخر".

صنعاء / األمناء / خاص :
ســخر رواد الشبكة العنكبوتية من ندوة أقامها محمد عيل الحويث - 
الذي تحول بعد االنقالب الحويث املدعوم إيرانيا من بائع قات »مقوت« إىل 

عميد - حول علوم الفضاء 
يف صنعاء.

الصحفــي  وعلــق 
ســاخرًا:  قاسم  فكري 
"هو قصــده أن الفضاء 
معنــاه أن يكون الواحد 

فايض".
فاروق  املغــرد  وقال 
ســوق  "أول  املقطري: 
الغــاز  لبيــع  ســوداء 
والبرتول والديزل باملريخ 

إن شاء الله".
فاروق  الصحفي  أما 
علوم  "كيف  علق:  ثابت، 
واستشــعار  الفضــاء 
علوم  قصــده  بعد؟  عن 
)الربدقــان( والتفل عن 

بعد".
محمــد  وقــال 
"ميكــن  القحطــاين: 
بيعلمهــم فــوق موقد 

الشعوذة حق جده".
أحدهــم:  وعلــق 

إينشــتاين  عيل  »محمد 
عايش الدور صح يا سعم أنه عامل فضاء«. 

واستهجن الناشط إبراهيم عسقني القفزة الحوثية إىل االهتامم بعلوم 
الفضاء يف وقت ال يحصل الســكان يف املناطق الواقعة تحت السيطرة 
الحوثية عىل أبســط الخدمات: »بعدما وفروا لليمنيني كل الخدمات )...( 
ها هم يتجهون إىل الفضاء الشاســع لتقديم الخدمات لسكان الكواكب 
األخرى يف املجموعة الشمسية التابعة ملجرة التبانة بكل جدارة واقتدار..«.

األمناء /  خاص:
علمت صحيفة "األمناء" من مصادرها الخاصة أن  محافظ العاصمة 
أحمد حامد مللس  شكل لجنة خاصة لحرص األرضار الناجمة عن األحداث 

التي شهدتها مدينة كريرت األسبوع املايض .
وأوضحت املصادر بأن اللجنة املشــكلة برئاسة وكيل املحافظة عدنان 
الكاف قد بارشت عمليات الحرص لألرضار التي لحقت مبمتلكات املواطنني.
وعلمت "األمناء"  بــأن املحافظ مللس قد وجــه باعتامد تعويضات 
للمترضرين وســوف يتم البدء برصفها للمترضريــن خالل األيام القليلة 

القادمة.
وكانت مدينة كريرت قد شهدت األسبوع املايض اشتباكات مسلحة بني 
قوات األمن وعنارص مسلحة يتزعمها إمام الصلوي أدت إىل سقوط قتىل 

وجرحى وترضر الكثر من املنازل واملمتلكات الخاصة باملواطنني .

العثور على قطع غيار لكهرباء عدن 
ر�سميا.. اإغالق مبنى الداخلية بعدن ونقل كل دوائرها اإىل �سيئونمدفونه حتت الأر�ض

تعيني قائد ع�سكري متهم بت�سليم اجلوف مديرًا للعمليات 

وثيقة.. الإخوان يوا�سلون تعيني مدنيني موالني لهم مبنا�سب ع�سكرية

خبري اقت�سادي يحذر من تداعيات اإعالنات م�سبوهة يطلقها �سما�سرة بالتفاق مع ال�سرافني

حممد احلوثي.. من )مقوت( اإىل )عميد( ثم 
�ساحب ندوات علوم الف�ساء ولكن عن ُبعد!

ملل�ض ي�سكل جلنة حل�سر اأ�سرار 
كريرت وتعوي�ض املت�سررين


