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أخبار

األمناء/خاص:
كشــف مصدر مســؤول بدء ترتيبات لتوجيه نقــاط التفتيش يف 
منافذ العاصمة عدن ملنع دخول عدد مــن املنتجات القادمة من مناطق 
سيطرة مليشيات الحويث ومنها قنينات املياه املعدنية "حدة - وشمالن" 
ومنتجات أخرى ملخالفتها أســعار البيع وتسويقها للسوق املحلية بعدن 
بأسعار مخالفة ومضاعفة لقيمتها التي تباع فيها يف مناطق الحوثيني،  
فضال أن هذا اإلجراء يأيت لدعم اإلنتاج املحيل ومنها مصانع املياه املعدنية 

املحلية.

األمناء/خاص:
تظهر رشعية الرئيس عبدربه منصور هادي، املتعرف بها دوليا، أمام 
الخــارج كطرف يقاتل مرشوع الحــويث، يف اليمن، وعىل األرض تدعم 

بقاء الحويث، بدليل تسليم الجبهات للحويث. 
وقال الصحفي الجنويب يارس اليافعي، إن إصالح منظومة الرشعية 
مل يعد ممكنا، والبحث عن بديل صــادق هو الحل للقضاء عىل الحويث. 
مضيفــا: "إن رشعية هادي واإلخوان ُفصلــت مبقاس الحويث، ويكذب 
من يقول غري ذلك، وهي يف طريقها لتســليم كل البالد شــااًل وجنوبًا 

للحويث".
وأكد اليافعي أن العقلية التي تدار بها الرشعية تســري يف هذا االتجاه 

مؤكدا أن إصالحها مل يعد ممكنًا، والبحث عن بديل صادق هو الحل. 
ويف السياق أكد املحلل العسكري، العميد خالد النيس، أن  الرشعية هي 
سبب بقاء الحويث حتى اليوم، مضيفا إن املشاكل تأيت من هرم الرشعية. 
وقال يف تغريدة له عىل )تويــر(: "إن الرئيس هادي مغيب عن كل 
يشء مع سيطرة اإلخوان عىل مكتبه، وعىل القرار السيايس والعسكري 
للرشعية وأصبــح الجيش وكرًا للخيانة والفســاد ومظلة لإلرهاب لهذا 

انحرفت الحرب عن مسارها فانترص الحويث".

عدن "األمناء" خاص:
أثارت واقعة فصل وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتعليم الفني 
والتدريب املهني خالد الوصايب، املنتمي إىل جاعة اإلخوان املســلمني، 

لثالثة موظفني يف إدارة املصادقة عىل الشهادات الجدل.
وقال زمالء للموظفني إن الوزير اإلخواين اســتخدم نفوذه ومارس 
الفساد بشــكل علني حتى أنه وصل به األمر أن يجرب عددا من موظفي 
إدارة املصادقة عىل الشهادات، أن يصادقوا عىل مجموعة شهادات مزورة 

وأخرى مل تستويف الرشوط، تابعة لقيادات إخوانية وأبناء مسؤولني.
ونظم موظفو ديوان وزارة التعليــم العايل وقفات احتجاجية داخل 
الوزارة وأوقفوا العمل يف املكاتب مطالبني مبوقف ما أســموه سيطرة 
حزب ســيايس يف العمل بالوزارة ومارسة الفساد وفصل أي موظف 

يعرض.

األمناء/ خاص:
كشــف مصدر باألمانة العامة لرئاسة 
يلزم مؤسسات  الوزراء، عن إعالن مرتقب 
الدولــة يف املحافظــات املحــررة بتنفيذ 

املعامالت الداخليــة بالعملة املحلية وإلغاء 
أي عقود بالعملة الصعبة. 

وقــال املصدر املســؤول إن هناك قرارا 
جديــدا ملجلس الــوزراء مرتقــب متبوع 
املحافظات  محافظــي  لجميع  بتعميات 

بشــأن توجيــه كافة مؤسســات الدولة 
بالعملة  الداخلية  املعامالت  تنفيذ  بإلزامية 
املحليــة، وإلغاء وعــدم قانونية أي عقود 
بالعملة الصعبة مبا فيها إيجارات العقارات 

السكنية والتجارية.

م�شدر م�ش�ؤول يك�شف عن ترتيبات �أمنية 
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بن عدي�: م�شتعدون لت�شليم عتق للح�ثيني ول يدخلها �لنتقايل

خيانات �ل�شرعية تهدم �لبط�لت وتق�شي على �لت�شحيات

األمناء/خاص:
نقل مصدر مسؤول يف السلطة 
املحلية مبحافظة شــبوة الخاضعة 
املسلمني  اإلخوان  جاعة  لسيطرة 
عن املحافظ محمد صالح بن عديو 
قوله بأنه عىل اســتعداد لتســليم 
شــبوة للحوثيني من أن تســيطر 

عليها قوات املجلس االنتقايل.
لصحيفة  املسؤول  املصدر  وقال 
شــبوة  محافــظ  إن  "األمنــاء" 
اإلخــواين محمد صالــح بن عديو 
لديــه معلومــات بأن قــوات من 

املجلــس االنتقايل ستشــارك يف 
تحرير بيحان. 

أن  املحيل  املســؤول  وأضــاف 
عديو  بن  إليه  دعــا  الذي  االجتاع 
قبل أيــام كان بعــد حصوله عىل 
بإمكانية  الناقلــة  املعلومات  هذه 
بقوات  املتمثل  التنافــس  يكون  أن 
النخبة وقوات أخرى يف عتق، وأراد 
أن يقــوم بتحشــيد القبائل لقطع 

الطريق عىل االنتقايل. 
لـ  املحــيل  املســؤول  وقــال 
"األمناء" بأن القوات السعودية يف 

انزعاجهم  أبلغت بن عديو عن  عتق 
من دخــول بيحــان دون مقاومة 
وأخربوه أنهم ســيتحالفون مع أي 

جهة تقاتل الحوثيني يف بيحان.
ويف جلســة مقيــل خاصــة 
بحضور قيــادات إخوانيــة بينهم 
لعكب الرشيف ومدير مكتبه وقائد 
عســكري يف العقلة، قال بن عديو 
: "لن نســمح بوجود مليشــيات 
االنتقايل يف عتق ولو اضطر األمر  
سنســلم عتق للحوثيــني فهم من 

سيحافظ عىل الوحدة".

األمناء/خاص:
أعاد التمــّدد الحويث يف جبهة 
مأرب، بفعل االنســحابات املتتالية 
لعنارص مليشيا الرشعية اإلخوانية، 
التذكري من جديــد بالدور البطويل 
الذي كان قد لعبته القوات املسلحة 
قبل  املحافظة  تحرير  اإلماراتية يف 

سنوات.
يف  الحايل  امليــداين  الواقــع 
محافظة مأرب يشري إىل متّدد هائل 
للمليشيات الحوثية اإلرهابية، وهو 
متّدد مل يكن ليحدث لوال املارسات 
الرشعية  عليهــا  اعتــادت  التــي 
مغادرة  يف  املتمثلــة  اإلخوانيــة، 
الجبهات واملواقع وتركها وتسليمها 

للمليشيات املدعومة من إيران.
تتبعها  التي  التآمرية  السياسات 
نفوذ  ُتعيــد  اإلخوانية  الرشعيــة 
الحوثيــني إىل مناطــق كانت قد 
لفظت إرهاب املليشيات، عرب جهود 
بذلتها  هائلة  وتضحيــات  ملحمية 
القوات املسلحة اإلماراتية يف إطار 

مكافحتها لإلرهاب.
يف عمليــات تحرير مأرب، قبل 
أكرث من ست سنوات، لعبت القوات 
ا  املســلحة اإلماراتيــة دوًرا بطوليًّ
أشاد به الجميع، وقدمت يف سبيل 
الذين ضحوا  الشهداء  ذلك عدًدا من 
بحياتهم؛ وفاًء للحرب املقدسة عىل 

اإلرهاب ومليشياته.
جهود اإلمارات وتضحياتها تظل 
عالقــة كثرًيا يف األذهــان، بعدما 
يف  الشــهداء  من  كوكبة  قّدمــت 
هجوم حويث غادر كان قد استهدف 
معســكر صافر، واتضح فيا بعد 
وجود أيــاٍد إخوانية أســهمت يف 
الجرمية بإرســال إحداثيات املوقع 

للمليشيات املدعومة من إيران.
نجاح القوات املسلحة اإلماراتية 
يف تحرير مأرب مّثل حالة منوذجية 
عىل  الحــرب  إطار  يف  وملهمــة 
ال  إيران،  من  املدعومة  املليشــيات 
ســّيا أّن "األخرية" وجدت نفسها 

محارصة عىل أكرث من صعيد.
الجهود  تقابل هذه  أن  وبداًل من 
والتضحيــات بالشــكر والعرفان، 
طعنات  اإلخوانية  الرشعية  أشهرت 
الخيانة ضد دولة اإلمارات، ونّسقت 
مع عنارص إرهابية يف اســتهداف 
أبطالهــا، هــذا إىل جانب حمالت 

تشويه مل تتوقف عىل مدار الفرات 
املاضية.

ودون أن يقتــرص األمــر عىل 
كل  فإّن  وحدهــا،  مأرب  محافظة 
املناطــق التــي تــم تحريرها من 
املليشــيات الحوثية يعــود الفضل 
القوات  األكرب يف ذلــك إىل جهود 
املســلحة اإلماراتية، ال ســّيا أن 
جهودها دامًئا مــا تكون ممزوجة 
بالعمــل عىل دعــم وتدريب رجال 
تحريرها، لضان  يتم  التي  املنطقة 
تشكيل جدار صلب يف مواجهة أي 

مساٍع للتمدد الحويث.

جيشها وكرًا للخيانة والفساد ومظلة لإلرهاب..

مأرب.. حررتها اإلمارات وباعها اإلخوان بثمن بخس

املســلحة  القــوات  نجاحــات 
اإلماراتية التــي قضت عىل الوجود 
الرشعية  الحويث يف مأرب، هدمتها 
اإلخوانية بخيانتهــا وتآمرها بعدما 
املليشيات  متّدد  أمام  املجال  أفسحت 
املواقع  الكثري من  الحوثية وتسلمها 
بعد مغادرة العنارص اإلخوانية منها.

هذا  عىل  اإلخوانية  املارســات 
النحــو، تكشــف أن تنظيم اإلخوان 
هــو مبثابة طعنة غــادرة يف ظهر 
وأّن هذا  العــريب،  القومي  املرشوع 
الفردية  مصالحــه  يعــيل  الفصيل 

و"املالية" فيا عداه.


