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أخبار

األمناء/ خاص :

أفادت مصــادر خاصة لـ “األمناء” بأن الزيــارة التي قام بها 

رئيــس مجلس القيادي الرئايس الدكتور رشــاد العليمي إىل أملانيا 

كانت تتمحــور حول حاجة أملانيا للغاز وتصديــره إليها عرب ميناء 

بلحاف يف محافظة شبوة.

وأوضحت املصادر بأن مســؤولني فرنســيني من رشكة توتال 

كانوا حارضين خالل املباحثات التي أجراها العليمي مع املسؤولني 

األملان.

وبحســب مصادر »األمناء« فقد تم االتفاق خالل تلك اللقاءات 

عىل زيارة ســيقوم بها وفد أملاين إىل العاصمة عدن الســتكامل 

املباحثات يف هذا الجانب.

ومل تكشف املصادر عن توقيت زيارة الوفد األملاين إىل العاصمة 

عدن غري أنها أكدت بأنها سوف تكون قريبا.

األمناء/ خاص :

 كشــف القيادي يف حزب املؤمتر الشعبي العام، بشري أبو 
حليقة، عن سلسلة فضائح أخالقية لوزير اإلعالم معمر اإلرياين، 
أوصلته إىل تويل مناصب عليا يف الدولة، وعالقته بالســوداين 
محمد آدم الذي ُعرف بـ”ســفاح جامعة صنعاء” وقضيته التي 

اشُتهرت يف عهد الرئيس السابق عيل عبدالله صالح.
بدايــة، يقول أبو خليقة يف تغريدات عىل حســابه مبوقع 
التدوين املصغر “تويرت”: “ملن يتساءلون: معمر اإلرياين ال درس 
إعــالم وال له عالقة بالصحافة، كان مخرًبا عىل الطالب اليمنيني 
يف بغداد، ثم عينه صالح رئيس دائرة الشباب والطالب باملؤمتر”.

مضيفا أن اإلرياين حينها “تفرغ الســتقطاب الفتيات عرب 
صحيفة )الرقيب(، وكان ُيلقب يف دائرة الشــباب والطالب يف 

حزب املؤمتر،  )معمر املزز( حتى أن أهله تربؤوا منه”.

ويصف أن طبيعة تعامل اإلرياين مــع من “يربط عالقات 
جديدة معه بالفتيات عندما كان رئيًسا لتحرير صحيفة )الرقيب( 
ومقرها يف الدائري بني الجامعــة القدمية والجديدة، بأنه كان 
كرميــا بالعطايا مع كل من يعرِّفــه بفتيات جديدات يبحنث عن 
الشــهرة ونرش الخواطر يف صحيفته، رغــم أن كل من تعرف 

عليهن انحرفن” - حسب قوله.
ويف تغريدة أخرى، ُيشــري املؤمتري أبو حليقة، إىل أنه “قد 
يتفاجأ الكثريون ويصدمون ملعرفــة حقيقة أن معمر اإلرياين 
كان الوســيط املبارش بني سفاح جامعه صنعاء، آدم السوداين، 
والشــبكة التي كانت يتعامل معها”. داعيــا من ُيكّذب ذلك، إىل 

“املطالبة بنرش محارض التحقيقات”.
وكشف سياســيون وناشــطون مينيون عن تسلم معمر 
اإلريــاين مخصصات مالية كبرية من التحالف للناشــطني ضد 
جامعة الحويث، واستحواذه عليها منفردا وغريها مام راج عنه، 

مصحوبا بوثائق مرسبة.

 مأرب / األمناء / خاص:

اليوم ومع مرور 8 ســنوات عىل ذكرى تأسيس قبائل مأرب 
ملطارح نخال، بهدف التصدي لذراع إيران، تعود الحرب إىل مربعها 
األول، بل أصبحت مأرب اليوم محارصة بشــكل أكرب عام كانت 

عليه عام 2014.
بهــذه النتيجة املؤملة يلخص الناشــط الســيايس املأريب، 
عبدالوهاب بحيبح، املشــهد يف مأرب ما بني ســبتمرب 2014م 
وسبتمرب 2022م، مستذكرًا التجربة الفريدة التي صنعتها مأرب 
وشــكلت عالمة فارقة يف تاريخ الحرب التي أشــعلتها جامعة 

الحويث يف اليمن.
فقبل 8 ســنوات وبينام اليمنيون مصدمون من مشــاهد 
ســقوط عاصمة الدولة صنعاء بيد مليشــيات الحويث دون أي 
مقاومة وتوســعها نحو املحافظات، ما خلق حالة من االنكسار 
واليأس هي األشد يف التاريخ اليمني الحديث، بعودة اإلمامة بعد 
أكرث من نصف قرن عىل ثورة 26 ســبتمرب 62م، كان ملأرب رأي 

آخر.
ثاراتها وخالفاتها وحشــدت  فقد تداعت قبائلها متجاوزة 
أبناءها وأسلحتها يف مطارح خارج مدينة مأرب “نخال” معلنة 
التصدي ملليشــيات الحويث، لتتحول “فيام بعد رأس الحربة يف 
مواجهة مــرشوع الحويث”، كام يقول بحيبــح يف حديثه إىل 

“نيوز مين”.
يشــري بحيبح إىل املعارك األوىل التي خاضتها قبائل مأرب 
يف حلحالن ومجزر ورصواح وكذلك قانية مراد وحريب وغريها، 

“لقد كان هذا املوقف هو اللبنة األساسية لتكوين نواة املقاومة، 
وهذا جعل من مأرب مالًذا آمًنا يتوافد إليه أبناء اليمن ليشــكلوا 

لبنات املقاومة األوىل”، يضيف بحيبح.
إال أنه يســتدرك املشــهد اليوم بعد 8 ســنوات وكيف باتت 
مأرب محارصة بشكل أكرب من عام 2014م، بسبب “قوى ركبت 
موجة النضال” )يف إشــارة إىل اإلخوان(، ويضيف بأنها حولت 
املعركة مع ذراع إيران “إىل تقاســم حصص ومناصب وعملت 
عىل توظيــف إمكانات املعركة وثروات الشــعب من أجل تثبيت 
سيطرتها وسلطتها، وتسببت يف انحراف بوصلة املعركة، حيث 
عملت عىل تشكيل الجيش وإدارة شــؤون املقاومة عىل أسس 
حزبية ومناطقية تخدم أجندة خاصة بعيدا عن الهدف األسايس 

محاربة امليليشيا”.
يؤيد خالد بقالن أمني عام مجلس شــباب ســبأ يف حديثه 
لـ”نيوزمين” ما يطرحه بحيبح، حيــث يقول: “بداًل من تعزيز 
تلك املطارح وتحويلها إىل قوة عســكرية تآمروا عليها وهمشوا 
أبناء مــأرب حتى وجد أغلبية أبناء مأرب أنفســهم نازحني بعد 
أن خرسوا 12 مديرية بســبب عدم بناء قــوة حقيقية من قبل 

الرشعية والطرف املهيمن عليها”.
يشري بقالن إىل وجود احتفاء الفت هذا العام بذكرى مطارح 
نخال من قبل إعالم وناشــطي اإلخوان، لكنه يــرى بأن الهدف 
الحقيقي وراء ذلك هو “الحد من إجراء أي إصالحات أو تغيريات 
قد يجريها مجلس القيادة من شأنها متكني أبناء مأرب وحقهم 
وفق قانون الســلطة املحلية يف إدارة شؤون محافظتهم وكذلك 

يف الجانب األمني”.

األمناء / رصد ومتابعات :

أملانيا  أعلن املجلس األعىل ملســلمي 

عن طرد منظــامت إخوانية من صفوفه 

كل  من  بــارز  إخواين  قيــادي  وتجريد 

مناصبه داخل املجلس.

بطرد  األحد،  مســاء  املجلس،  وقام 

عضوية  من  اإلخوانية  الواجهــات  كافة 

املجلس، ويف مقدمتها املركز اإلســالمي 

التابع لإلخوان  يف ميونخ واتحاد الطلبة 

املسلمني، كام قام بتجريد إبراهيم الزيات 

املعــروف بـ”وزير ماليــة اإلخوان” من 

كافة مناصبه داخل االتحاد.

وجــاءت هذه القــرارات يف أعقاب 

االنتخابات التي عقدها املجلس ووســط 

توجهــات جديــدة تقــي بإقصــاء 

الواجهــات الرشعية لجامعــة اإلخوان 

والتي يتــم اســتخدامها كأدوات للعمل 

لصالح الجامعة.

ويف ينايــر املــايض، كان املجلس 

جمعية  عضوية  إســقاط  عىل  وافق  قد 

التي  األملــاين”،  “التجمــع اإلســالمي 

تابعة  بأنها  األمنية  الســلطات  تصنفها 

لإلخوان املسلمني أيضًا.

ويعود تاريخ تغلغل جامعة اإلخوان 

يف أملانيا إىل حقبة الخمســينيات حيث 

بدأت العملية عىل يد سعيد رمضان قيادي 

الدارســني  تجميع  توىل  الذي  الجامعة 

املســلمني  والعرب  املرصيني  واملبعوثني 

يف أملانيا وتحديدا يف مدينة ميونيخ منذ 

العام 1959.

كــام أقــام رمضان عدة مســاجد 

األساسية  العمليات  قاعدة  مثلت  ومراكز 

لتنظيم اإلخوان يف أوروبا كلها.

فيام قــام عصام العطــار، مراقب 

تنظيم اإلخوان يف سوريا، بتأسيس عدة 

مساجد ومراكز إسالمية يف مدينة ايخن 

األملانية.

الســوريني  بني  التنســيق  ونتيجة 

ايخن،  العطار وغالــب همت يف  عصام 

واملرصيني يوســف نــدا وإبراهيم منري 

وإبراهيم الزيات يف ميونيخ، نشأت أكرب 

شبكة تابعة للجامعة يف أوروبا.

وأسســت جامعة اإلخوان تنظيامت 

ومراكــز وجمعيــات يف أملانيــا خالل 

السنوات األخرية بواسطة قيادي الجامعة 

الزيات  بالل  وشــقيقيه  الزيات  إبراهيم 

ميونيخ  مســجد  فتحول  الزيات،  ومنال 

واملركــز اإلســالمي يف املدينــة لنقطة 

انطالق لتأســيس أهم وأبــزر جمعيتني 

الجمعية  وهــام  أوروبا،  يف  لإلخــوان 

اإلسالمية يف أملانيا، واملركز اإلسالمي يف 

جنيف.

فإن  تكشفت،  التي  املعلومات  ووفق 

كان  الزيات  إبراهيــم  اإلخواين  القيادي 

له دور بــارز يف اإلرشاف عىل منظامت 

اإلخــوان بأملانيا كلها، ثــم زاد دوره بعد 

ابنة شــقيق  أربكان  زواجه من صبيحة 

نجم الدين أربكان مؤســس حزب الرفاة 

الرتيك. 

يسمى  ما  معاونيه  بعض  مع  وأنشأ 

واألبحاث  للفتــوى  األورويب  املجلــس 

للمســلمني يف  الدينية  للفتوى  كمصدر 

أوروبا، ووسيلة للتغطية الدينية لعمليات 

جمع أموال الزكاة.

إبراهيم  األملانية  السلطات  ووصفت 

الزيــات بأنــه املســؤول األول للتنظيم 

أملانيا، واملسؤول عن  الدويل لإلخوان يف 

التمويل لألنشطة املتعددة وجمع الرثوات 

للتنظيم، وأطلقت عليه لقب  “وزير مالية 

اإلخوان”.

األمناء / محمد جسار:
 

ال يزال املئات من سكان العاصمة 
عدن يتذكــرون زيارة امللكــة الراحلة 
إليزابيــث الثانيــة إىل املدينة قبل 68 
عامًا وتحديــدًا يف العام 1954 عندما 
كانــت املدينة تخضع لســيطرة التاج 

الربيطاين.
فامللكة التــي رحلت عن الدنيا يف 
الثامن من الشهر الجاري عن عمر ناهز 

الـ96 عامًا قضت منهم ســبعة عقود ملكة لربيطانيا، كان لها بصمة واضحة خالل 
زيارتها إىل عدن، وفق ما تحدث السكان.

يحيك املتقاعد أحمد ســفيان وهو أحد القلة القليلة الباقية والذين عارصوا فرتة 
حكم اإلنجليز ملدينة عــدن “أتذكر جيدا فرحتنا بقدوم امللكــة إليزابيث الثانية ملدينة 
عــدن، امللكة التي أقامــت يف ليلة مكوثها يف عدن يف فندق كريســنت بالقرب من 
حديقة فيكتوريا، وافتتحت يف ذلك اليوم املستشــفى باسمها قبل أن يتحول إىل اسم 

)الجمهورية( بعد خروج اإلنجليز عام 1967م”. 
ويضيف ســفيان لـ”نيوزمين”: “كانــت الحياة رائعة وجميلــة، وكان النظام 
والقانون له ســلطة عليا يف عدن، ال أحد يســتطيع تجاوزه حتى املندوب الســامي 

اإلنجليزي بذاته”. 
فيام أشارت النقابية يف الحزب االشرتايك أفراح حامد، أن شوارع عدن تزينت يوم 
قدوم امللكة، وقالت: “رأينــا يف الصور الزهور والتي أهديت إىل امللكة إليزابيث الثانية 
ضمن احتفاالت اســتقبالها والتي أقيمت عىل رشف وصولها، واآلن حان وقت ذبالن 

الزهور”.
كام تحدث الثامنيني عبدالله ســامل، عن ذلك اليوم، وقــال: “كان يومًا هامًا يف 
تاريــخ عدن التي ازدهرت إبان حكم التاج الربيطاين، لقــد كان لزيارة امللكة إليزابيث 
تأثري مهم متثل يف افتتاح املستشــفى العام الذي حمل اســمها آنذاك وتم تغيريه بعد 

االستقالل إىل مستشفى الجمهورية”.

األمناء / متابعات :

أطلق “سوفكوم بنك” الرويس عمليات بيع الدرهم اإلمارايت 
عىل شــكل نقدي، ويأيت ذلك يف إطار اتجاه روسيا لالبتعاد عن 

عمالت الدوالر واليورو والجنيه اإلسرتليني.
وقال البنك الرويس يف تقرير، إن “البنك يقدم لعمالئه إحدى 
أكرث العمالت استقراًرا يف العامل، وذلك ألغراض االستثامر كبديل 
للدوالر واليورو والســتخدامه يف الرحالت السياحية أو رحالت 
العمل إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة كونها العملة األفضل من 

ناحية االستقرار”.

الأملان يطالبون العليمي بغاز باحلاف

ك�سف ال�ستار عن ف�سيحة مدوية تن�سف م�ستقبل وزير يف احلكومة

ماأرب ت�ستذكر مطارح نخال.. ك�سرت احلوثي وتاآمر عليها الإخوان وجتار احلرب
الزهور تذبل.. عدنيون ي�ستذكرون 

اإليزابيث الثانية يوم ت�سييعها

رو�سيا: الدرهم الإماراتي هي العملة الإقليمية القادمة

اأملانيا تطرد منظمات اإخوانية من 
جمل�س امل�سلمني وعزل ممول اجلماعة


