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أخبار

األمناء/خاص:
حّمل صحفــي إخواين، الرئيس 
عبدربه منصور هادي وأوالده جالل 
ونارص مسؤولية هزائم الجيش أمام 
مليشيات الحويث يف جبهات مأرب. 
وقــال رئيس تحريــر صحيفة 
مأرب برس املقرب من األحمر، أحمد 
عايــض، إن مواقــف أوالد الرئيس 
هــادي جالل ونــارص، من الجيش 
الحويث،  الوطني يف مــأرب تخدم 
موضحــا أنهم أحد أســباب هزائم 

الجيش يف مأرب. 
ونرش الصحفي اإلخواين تعميام 
قال  بتويرت،  الرسمية  صفحته  عىل 
إن جــالل ونارص، نجــي فخامة 
الرئيســية  األســباب  أحد  هادي، 

النكسارات الجيش الوطني. 

وزعــم الصحفي اإلخــواين أن 
نجي الرئيــس يتعامالن مبناطقية 
حقرية ومريضة مع مطالب الجيش 
الوطنــي، ومواقفهــام تصب يف 

خدمة الحوثيني. 
الصحفــي املقرب مــن األحمر 
قائال:  وأبنــاءه  هــادي  خاطــب 
"احرتموا أنفســكم،  مأرب هي التي 
تؤمن  أســمتكم رجاال وهي مــن 
بقاءكم يف الفنــدق، والحر تكفيه 

اإلشارة".
ووجه األحمر عرب عايض رسالة 
الرئيس هــادي، دعاه  إىل  تهديــد 
إىل التحــرك العاجل وعقد صفقات 
ســالح لدعم الجيــش الوطني يف 
مأرب بالسالح، مقابل الحفاظ عىل 
املصالح واالمتيــازات الخاصة التي 

منحت للرئيس هادي وأوالده.

األمناء/خاص:
يقــوم نائــب وزيــر الداخلية 
اإلخواين محمد سامل عبود الرشيف 
منذ هروبه من مــأرب بالعمل عىل 

تأسيس جيش وأمن إخواين.
لـ"األمناء"  مصادر  وبحســب 
فإن كل مفاصل وزارة الداخلية التي 
تحت  أصبحت  ســيئون،  إىل  نقلت 
تــرف اإلخوان، حيــث قام عبود 
وزير  مــن  وبتوجيهات  الرشيــف 
الداخليــة إبراهيم حيــدان بتجنيد 
ثالثة ألــف مجنــد، وجميعهم من 
جامعة اإلميان وعنارص من اإلخوان 

وتحويل  ســيئون،  يف  املســلمني 
بعضهــم للعمل كخاليــا نامئة يف 

املكال ومناطق حرضموت.
وأكدت املصادر أن وزير الداخلية 
يتلقى  أصبــح  حيــدان  إبراهيــم 
اإلصالح  قيــادات  من  توجيهاتــه 
ومــن أحمد العييس، كــام أصبح، 
بحسب املصادر، املنفذ لكل املشاريع 

اإلخوانية يف الجنوب.
وأوضحــت املصــادر أن محمد 
ســامل عبود الرشيف يقوم بتوزيع 
أموال طائلة وصلت له من مأرب كام 
قام بإيــواء عنارص متطرفة هربت 

من مأرب إىل وادي حرضموت

عدن / األمناء/ خاص :
عدن  العاصمة  محافــظ  طالب 
األســتاذ أحمد حامد مللــس القائم 
العامة  األموال  نيابة  رئيس  بأعامل 
القايض نارص  باملحافظة فضيلــة 
املعنية  الجهــات  باعامــر بتوجيه 
بإغــالق كافة املنشــآت التجارية  
عن  املستعصية  السياحية  والفنادق 

سداد فواتري الكهرباء. 
جاء ذلك بعد أن رفعت املؤسسة 
أوىل  قامئة  عــدن  لكهرباء  العامة 
املســتعصني  املشــرتكني  بكبــار 

فواتري  ســداد  عــن  واملتخلفــني 
تم  قد  والذين  الشــهري  االستهالك 
فصل التيار للكهربايئ عنهم إال أنهم 
غري  بطريقة  التيــار  بإعادة  قاموا 

رسمية. 
وكانت املؤسسة العامة لكهرباء 
عدن قــد أطلقت منذ شــهر إعالنا 
تحذيريا لكبار املشرتكني املستعصني 
عن سداد فواتري االستهالك برضورة 
من  عليهم  مــا  وتســديد  اإلرساع 
مديونية للمؤسسة قبل أن يتم فصل 

التيار الكهربايئ عن منشآتهم.

عدن / األمناء/ خاص :
قالت مصــادر إعالمية إن وزير 
الخارجية وشؤون املغرتبني الدكتور 
أحمد عوض بن مبــارك وصل يوم 

أمس االثنني إىل العاصمة عدن.

وكان الوزيــر )بن مبارك( غادر 
عــدن يف فرباير املــايض لحضور 
فعاليــات القمة العربيــة لجامعة 
العربية والقيام بزيارات لعدد  الدول 
من الدول األوربيــة والعربية خالل 

الثامنية األشهر املاضية.

بتوجيهات من علي حم�سن.. اإعالم الإخوان يحّمل 
هادي واأبناءه م�سوؤولية الهزائم يف ماأرب

الإخواين عبود ال�سريف ي�سكل جي�سا واأمنا 
اإخوانيا يف �سيئون

ملل�س يطالب نيابة الأموال العامة باإغالق املن�ساآت 
التجارية امل�ستع�سية عن �سداد فواتري الكهرباء

بعد غياب دام 8 اأ�سهر..عودة وزير 
اخلارجية يف حكومة املنا�سفة اإىل عدن

تقرير ا�ستخباراتي للتحالف: بيحان �ُسلمت ومل ت�سقط

جرعة )فياجرا( تقتلع عداد رئي�س جمل�س النواب وتدخله ق�سم )العناية املركزة(

ميناء عدن يفند ادعاءات املنطقة احلرة

نقابة موانئ خليج عدن تثمن قرار حتديد حرم امليناء

األمناء / خاص :
عىل  "األمنــاء"  صحيفة  حصلــت 
مصادر  مــن  الصلة  وثيقة  معلومــات 
خاصــة بــأن تقريــرا دوليــا رفع من 
االستخبارات املشرتكة بخصوص سقوط 

ثالث مديريات يف شبوة.
وبحسب املصادر فقد جاء يف التقرير 
املدعومة  أن مليشيات الحويث االنقالبية 

إيران ســيطرت عىل مديريات عني  من 
وبيحان وعسيالن دوم أي مقاومة.

وأشــار التقريــر إىل أن القوة التي 
يف محور شــبوة كانت قادرة عىل صد 
الهجوم الحويث وإفشال عملية التسليم.

مصادر  بحســب  التقريــر  وقــال 
الحويث  تقــدم  أثناء  بأنه  لـ"األمنــاء، 
باتجاه مديريات بيحان مبحافظة شبوة 

مل يتوقف اإلسناد الجوي للتحالف.

كام جاء يف التقرير أن عملية دخول 
مليشيات الحويث بيحان كانت محل شك 
كل أبناء شبوة لعدم وجود مقاومة تذكر.

التقرير النهايئ مل يصدر بهذا وهناك 
معلومــات تفيد بــأن تحقيقا جرى مع 
محافظ شبوة اإلخواين محمد صالح بن 
عديو بحضور مندوب من الرئيس عبدربه 
يف  والحكومة  والتحالف  هادي  منصور 

أسباب سقوط مديريات بيحان.

االمناء/ خاص :
بسفارة  رفيع  دبلومايس  مصدر  أكد 
الجمهورية اليمنيــة بالعاصمة األردنية 
)عامن( أن الشــيخ / سلطان بن سعيد 
الربكاين - رئيــس مجلس النواب اليمني 
التابــع للرشعية - تعــرض ألزمة قلبية 
حادة نهاية األسبوع املايض كادت تودي 

بحياته.
وأوضــح املصــدر أن رئيس مجلس 
النــواب اليمني عــاد إىل الحياة مجددا 
صباح الســبت متجــاوزا أزمــة قلبية 
حــادة أملت بــه فجر الخميــس ودخل 
عىل إثرهــا يف غيبوبة اســتمرت نحو 
الدبلومايس  املصدر  ولفت  ســاعة.   48
الرفيع بالســفارة اليمنية يف عامن إىل 
أن الشيخ/ ســلطان بن سعيد الربكاين 
قد تم إســعافه عىل الفور إىل أحد أكرب 
فريقا طبيا  وأن  األردنية  امللكية  املشايف 
أرشف عىل إنقــاذ حياته وعالجه بعد أن 
وصل إىل املستشــفى وهو فاقد للوعي 
متامــا وأن كافة عدادات أجهزة اإلنعاش 
والتنفــس الصناعي يف غرفــة العناية 
خالل  تعمل  ظلت  باملستشــفى  الفائقة 
املاضيني،  والجمعــة  الخميــس  يومي 
وأنه تم نزعها صباح الســبت بعد تجاوز 

األزمة القلبية التي أصابته  والتي وصفها 
الفريق املعالج بالحادة والخطرية .

وأشار املصدر الدبلومايس - نقال عن 
نجل الشيخ / سلطان بن سعيد الربكاين 
- أن والده تعاطــى جرعة مضاعفة من 
عقار الحبة الزرقاء األمريكية ) الفياجرا( 
والتي كانت مطحونة يف خلطة عســل 

أهداهــا لوالــده رجــل 
أعامل مينــي ومصدرها 
أديس  األثيوبية  العاصمة 
أبابا وأن والده اســتخدم 
جرعات منهــا مرارا ومل 
ضاعف  وأنه  بأذى  يصب 
األربعاء  ليــل  الجرعــة 
املنرم  الخميس  مساء 
، مــا أدى إلصابته بأزمة 

قلبية حادة.   
املصــدر  وأضــاف 
اليمنــي  الدبلومــايس 
أن   - أيضــا   - الرفيــع 
ســلطان الربكاين متاثل 
بعد  رسيعــا  للشــفاء 
وخروجــه  اســتفاقته 
من العنايــة املركزة فجر 
الســبت، وأنه ظل بغرفة 
حتى  باملستشفى  خاصة 
قبيل منتصف الليل ومن ثم 
األزمة  وعقب تحسن حالته بعد تجاوزه 
خالفا  املستشــفى  مغــادرة  عىل  أرص 
لتوصيات األطباء ، وهو ما تم فجر األحد 
حيث غــادر املستشــفى بصحبة نجله 
وعرب سيارة إسعاف خاصة أوصلته ملقر 
إقامته يف قلب العاصمة األردنية عامن.

األمناء/خاص:
فند بالغ صحفي صــادر عن الدائرة 
اإلعالميــة ملينــاء عــدن مــا وصفها 
باالدعاءات التي تدعيهــا املنطقة الحرة 
عىل خلفية صــدور قرار مجلس الوزراء 
رقم )28( لعام 2021م بشأن تحديد حرم 

ميناء عدن ومساحاته التطويرية.
وقالــت النقابة: "إن قــرار مجلس 
الوزراء آنف الذكر ليس بجديد بل ســبق 
ذلك قرارات كثرية منهــا القرار رقم )1( 
وزارة  تقريــر  بناًء عىل  لعــام 2014م 
الشئون القانونية املخولة قانونا بالفصل 
يف النزاعات بني املؤسســات الحكومة 

وفقا وقانون قضايا الدولة " .
وأضاف: "وخالل الســنوات املاضية 
استمرت  املركزية  الجهات  متابعة  وأثناء 
باألرايض  بالترف  الحرة  املنطقة  هيئة 
املحيطة باملينــاء والذي حددت مبوجب 
قرار رقـــم )65( لعام 1993م لتوسعة 
امليناء وذلــك ألغراض ليس لها أي عالقة 
بأنشــطة املوانئ مبا فيها ترفات بعد 

نظــر وزارة الشــؤون القانونية بالنزاع 
القائــم بني مؤسســة مــواين خليج 
املنطقة  وهيئــة  النقل  وزارة  عــدن  / 
الحرة  وصدور قرار مجلس الوزراء رقـم 
)1( لعام 2014م، مام اضطر باملؤسسة 
إىل رفع شكاوى إىل نيابة األموال العامة 
لوقف أعامل البناء غري املرتبطة بأنشطة 
امليناء وإيقاف الرف غري القانوين يف 

كالتكس والحسوة وجزيرة العامل".  
ولفت البالغ إىل "أن إشــارة املنطقة 
العمليات  )امليناء يعترب محور  بأن  الحرة 
الحرة  للمنطقة  والتجاريــة  االقتصادية 
و  الحرة(  للمنطقــة  وبدونه ال معنــى 
)تدمــري ما تبقى من مــرشوع املنطقة 
الحــرة( دليل واضح بأن هــذه اإلدارة ال 
تعي الفرق بني النشــاطني ونحثها عىل 
دراسة أســباب نجاح املنطقة الحرة يف 
املزيونة يف ســلطنة عامن عىل الحدود 
الســنوات  ازدهرت يف  والتي  اليمن  مع 
األخرية بسبب املستثمرين اليمنيني لنقل 
هذا النجاح اىل املنطقة الحرة يف عدن " .
ودعت الدائــرة اإلعالمية مليناء عدن 

"إدارة املنطقــة الحــرة إىل إطالع الرأي 
العام جميع عقــود تأجري األرايض التي 
منحت للمســتثمرين وبقيت أرايض بور 
حتى اللحظــة منها ما تجــاوز عمرها 
العرشون عاما دون أي اســتثامر مانعه 
بذلك املســتثمرين الجاديــن من إقامة 

مشاريعهم الصناعية والخدمية ".
لقــد تم تحديــد املناطق الســكنية 
والتوســعات العمرانيــة الجديــدة يف 
املخطط العام ملدينــة عدن خارج املدينة 
القدمية وليس مبحاذاة الســواحل التي 
املينائية  لألنشطة  نادرة  مساحات  تعترب 
خســارتها  حال  يف  تعويضها  ميكن  ال 

ملشاريع أخرى.
وختم البالغ بالقول : "إن مؤسســة 
موانــئ خليج  عــدن بصفتهــا الجهة 
املخولة قانونا بإدارة وتشــغيل وتطوير 
ميناء عدن  لن تألو جهدا يف االســتمرار 
باملتابعــة واملحافظــة عــىل كل ما له 
عالقه  باألرايض واملســاحات املخصص 

لتطوير امليناء واألرايض املحيطة به".

األمناء/خاص:
مثنت نقابة موانئ خليج عدن صدور 

قرار مجلس الوزراء بتحديد حرم امليناء.
وشــكرت النقابــة وجمعية حامية 
بيانــني صادرين  مينــاء عــدن - يف 

عنهام - كال مــن: دولة رئيس الوزراء د. 
النقل د.  معني عبدامللك، ومعــايل وزير 
عدن  محافظ  وسيادة  حميد،  عبدالسالم 
أحمد مللس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، 
ملا بذلوه من قبلهم وتكلل بصدور القرار 

رقم 29 لعام 2021م، بتحديد حرم ميناء 
عدن ومساحته التطويرية.

وأكدوا وقوفهم مع قيادة املؤسســة 
امليناء  لكل ما من شأنه حامية مستقبل 

ومدينة عدن.


