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األمناء/ خاص:
علمت "األمنــاء" بأن أرسة رئيس 
وصلت  الراعي  يحيى  الحوثيني  برملان 
يــوم أمــس األول إىل األردن بعد أن 
غــادرت صنعاء يف ظــروف ما تزال 

مالبساتها قامئة.
بأن مندوبني  املصــادر  وأوضحت 
من الســفارة اليمنية بــاألردن كانوا 

الراعي  أرسة  مســتقبيل  مقدمة  يف 
اليمني عيل  الســفري  بتوجيهات من 

العمراين.
من  اســتغرابهم  مراقبون  وأبدى 
توجيهــات الســفري اليمني ملندويب 
برملان  باستقبال أرسة رئيس  السفارة 
مليشــيا الحويث، مؤكديــن بأن هذا 
اإلجراء يكشــف مدى التنســيق بني 

الحوثيني والعمراين.

ترصيحات  يف  املراقبون  وأشــار 
الســفري  توجيهات  بأن  لـ"األمناء" 
الراعي  أرسة  باســتقبال  العمــراين 
املامرســات  بــاألردن تــأيت ضمن 
الســفري  دأب  التــي  االســتفزازية 
العمــراين توجيهها لــدول التحالف 
إساءة  املراقبون  اعتربها  كام  العريب، 
وللشــعب  اليمنية  للرشعيــة  بالغة 

اليمني.

مأرب / خاص:
تواصــل النقــاط التابعة ملليشــيات 
اإلخــوان اإلرهابيــة يف محافظة مأرب 
اليمنية فرض مبالغ ماليــة وإتاوات غري 
قانونية عىل الشاحنات والقاطرات املحملة 
بالغاز تصل إىل أكرث من 50 ألف ريال ميني 

عىل كل قاطرة.
والقاطرات  الشــاحنات  سائقو  وأكد 
أن  نقطة عارين التابعة ملليشــيا اإلخوان 
شــبوة  محافظتي  بني  الواقعة  اإلرهابية 
وإتاوات  جبايات  تفــرض  اليمنية  ومأرب 
ألف   50 أكــرث من  ومبالغ مالية تجاوزت 
ريال عــىل كل قاطرة تحمل مــادة الغاز 
وبأســلوب  قانونية  غري  بطريقة  املنزيل 
ابتزاز وبلطجة متارســه هذه املليشــيات 
اإلخوانية املتمــردة وجني األموال لتمويل 
جنودها ملواصلة هذه األعامل الخارجة عن 

النظام والقانون.
وأشار ســائقو القاطرات والشاحنات 
أن هناك الكثري من الشــكاوى واملناشدات 
لديهم تم توجيههــا إىل الجهات املختصة 
يف الحكومــة لوقف هــذه البلطجة التي 
”نقطة  يف  اإلخوان  مليشــيات  متارسها 
عارين“ وإرغامهــم عىل دفع مبالغ مالية 
كبرية تجاوزت 50 ألــف ريال لكل قاطرة، 
وهو ما يضطرهم عــىل التوقف عن نقل 
الغــاز وقد تــؤدي إىل أزمة يف أســواق 
املحافظات وهو الهدف التي تســعى إليها 

مليشيات اإلخوان اإلرهابية.

وتســود 
ط  ســا و أل ا
لشــعبية  ا
استياء  حالة 
جــراء فرض 
ط  نقــا
ن  ا خــو إل ا
تحت  جبايات 
ت  مســميا
مختلفة وغري 
يف  قانونية، 
شكاوى  ظل 
ة  ر متكــر
من ســائقي 
ت  حنا لشــا ا
ضهــم  لتعر
ت  لعمليــا
ز  ا بتــز ا
تجرب  التــي 
ت  حنا شــا
لنقــل  ا
ت  طــرا قا و
عىل  الغــاز 
املبالغ  دفــع 

واحتجــاز  مبرورهــا،  املالية للســامح 
البضائع  من  بحمولتها  الرافضة  السيارات 

ومضاعفة الجباية.
وتنترش نقاط مليشــيات اإلخوان يف 
الخط الرابط بني محافظة شبوة الجنوبية 
الخاضعة  الشــاملية  مــأرب  ومحافظة 

لســيطرة إخوان اليمن ويطالب ســائقو 
ومجلس  الحكومة  والقواطر  الشــاحنات 
القيــادة الرئايس مبنع عمليــات الجباية 
الالزمة  القانونية واتخــاذ اإلجراءات  غري 
وتهديد  النقطة  اإلخوان يف  املتمردين  ضد 

املواطنني بقوة السالح.

شيكاغو/األمناء/ أرسالن السليماني:
أكدت مرشــحة مجلس الشــيوخ 
يف  الجمهورية  حــزب  عن  األمرييك 
للجالية  ســلفا"  "كايث  الينوي  والية 
الجنوبيــة يف الوالية عىل وقوفها مع 
قضية شــعب الجنوب حال فوزها يف 
األمرييك  الشــيوخ  مجلس  انتخابات 
الجارية ليوم الثالثاء املوافق 8 نوفمرب 
والكونجرس  الشيوخ  ملجليس  2022م 

األمرييك. 

جاء ذلك خــالل كلمتها التي ألقيت 
الجالية  أقامتهــا  التــي  النــدوة  يف 
الجنوبية بوالية الينوي األمريكية تلبيًة 
أيام  قبل  الجالية  وجهتها  التي  للدعوة 
األمرييك  الشيوخ  ملجلس  للمرشحني 
عن الحزب الجمهوري. مشــددة عىل 
تأكيدها بأنها ســوف تقــوم جاهدة 
بتعميــم قضية شــعب الجنوب عىل 
مع  والتعاون  املجلــس  أعضاء  جميع 
الجاليــة الجنوبية يف واليــة الينوي 
قيــادات وعــدد من  وبتنســيق مع 

السياسيني واإلعالميني يف الداخل من 
أجل حل قضية شــعب الجنوب ورفع 

الظلم عنه. 
واســتعرضت كايث ســلفا، خالل 
العاصمة عدن  كلمتها، عــن تاريــخ 
ومدنيتهــا وتاريــخ وثقافــة أهلها 
واملجتمــع الجنويب، يف إشــارة لها 
الجنوب املشــهود له يف  بأن مجتمع 
حضارته ومدنيته الــذي ينبذ التطرف 
والتقاليد  العادات  بعيدا عن   واإلرهاب 

القبلية.

األمناء/ خاص:
كشفت مصادر مقربة من الرشعية 
رفض محافظ محافظــة مأرب اللواء 
سلطان العرادة، قرارات مجلس القيادة 
الرئايس توريد إيــرادات املحافظة من 
عائدات النفط والغاز إىل البنك املركزي 

يف العاصمة عدن.
وأكدت املصــادر أن محافظ مأرب، 
املنتمي  الرئايس  القيادة  عضو مجلس 
إىل حــزب اإلصــالح اليمنــي )فرع 
جامعة إخوان اليمــن(- ال يزال يقود 

ويرفض  القيادة  مجلــس  عىل  التمرد 
عليها  صادق  التي  االجتامعات  قرارات 
مجلس القيادة الرئايس بتوريد إيرادات 

املحافظة للبنك املركزي يف عدن.
وأشــارت املصادر إىل أن اإلخواين 
العرادة يرفض التعامل مع كل القرارات 
اجتامعات  عــن  الصادرة  الرئاســية 
مجلــس القيــادة الرئــايس محاواًل 
كان  موقفه  لكن  مأرب،  يف  االعتكاف 
ضعيفــًا أمام قيــادة التحالف العريب 
حيث حاول تربير موقفه لكنه مل ينجح 

يف ذلــك، خاصة وأنــه يرفض تنفيذ 
القرارات الصــادرة عن مجلس القيادة 

الرئايس الذي يعترب هو عضًوا فيه.
ووفقًا لتحقيقــات صحفية أكدت 
أن ســلطان العرادة هو وريث الجرنال 
العجوز عيل محســن األحمــر، الذي 
يعتــرب جناح اإلخوان العســكري يف 
اليمــن، واملتهم بنهب مئــات املاليني 
املقدمة من التحالف العريب والسعودية 
كدعم للجيــش اليمني يف محافظتي 

مأرب والجوف.

األمناء/ املركز العربي لألنباء:
أكد مصدر مقرب من الرشعية اليمنية رفض الجانب السعودي 
مغادرة عضو مجلس القيــادة الرئايس اليمنــي الدكتور عبدالله 
العليمي املتواجد يف العاصمة الســعودية الرياض منذ أغســطس 

املايض.
وأفاد املصدر أن العليمي، الذي عمل مديًرا ملكتب الرئيس اليمني 
الســابق عبدربه منصور هــادي، تقدم بطلب للجنة الســعودية 
الخاصة املرشفة عىل ملف اليمن، ملغادرة الرياض إىل أملانيا للعالج، 

لكن طلبه قوبل بالرفض.
وبحســب املصدر، فالرجل ممنوع من الســفر، وال يتوقع أن 
تسمح له اللجنة السعودية بالسفر خارج اململكة ناهيك عن عودته 
إىل بــالده التي غادرها عقب خالفات عصفــت باملجلس إثر اندالع 

املواجهات التي شهدتها محافظة شبوة اليمنية يف أغسطس.

األمناء/ غازي العلوي
اتجهــت األوضاع يف الجنوب، خالل الثالثة األيام املاضية، نحو مزيد من 
التصعيد السيايس والعســكري بالتزامن مع حمالت إعالمية تشنها وسائل 
إعالم ممولة من قبــل جهات وأطراف معادية للجنــوب عملت عىل ترويج 

لإلشاعات ومحاوالت اإلساءة للقيادات الجنوبية.
ويأيت هذا التصعيد عقب املامطلة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وما متخض 
عنه مؤمتر الرياض من قرارات تم التوافق عليها من قبل جميع األطراف، يف 
حني تحاول قيادات جامعة اإلخوان إرباك املشــهد السيايس وخلق العقبات 

والعراقيل أمام استقرار األوضاع.
وأكد رئيس وحدة شــؤون املفاوضات باملجلــس االنتقايل، عضو هيئة 
رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، الدكتور نــارص الخبجي، أن خيار إعادة 

اإلدارة الذاتية خيار مطروح، ومختلف عام سبقه.
وقــال الدكتــور الخبجي - خالل حديثــه املطــول يف برنامج "حديث 
العاصمــة" عىل قناة )عدن املســتقلة( -: "خيــار اإلدارة الذاتية عندما تم 
إعالنه سابًقا كان رسالة قوية، وبعده ُشكلت حكومة املناصفة، وعادت إىل 

العاصمة الجنوبية عدن".
وأضاف: "إذا اســتمر الوضع والعبث من قبل حكومة املناصفة واملجلس 
الرئايس كام هو سُنعلن اإلدارة الذاتية، ولكن بشكل أوسع، وأدق". مؤكًدا انه 

من حق الجنوبيني حكم أرضهم وإدارتها.
وأشــار الخبجي إىل أن هنــاك الكثري من بنود اتفــاق الرياض التي تم 
تنفيذها، وهناك مكاســب حققت خالل الفرتة املاضية، ولكن هناك الكثري مل 

يتم تنفيذه أيضا.
وتابع يف حديثه لربنامج "حديث العاصمة" عىل قناة "عدن املستقلة": 
"نالحظ وحســب متابعتنا ونشاطاتنا بعد اتفاق الرياض أن هناك الكثري من 
البنود مل تتحقق من ضمنها الشق السيايس، وهو تعيني املحافظني ومدراء 
األمن، إضافة إىل إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، ولألسف الشديد إىل اآلن مل 

ُتفّعل أي مؤسسة، واملعرقل هي منظومة الرئاسة".
وكان املجلس االنتقايل الجنويب قد أعلن اإلدارة الذاتية قبل ٣ سنوات من 

اليوم.

األمناء/ خاص: 
أفادت مصادر لصحيفة "األمناء" بأن اللجنة 
املكلفة بعملية التسليم واالستالم بني األخ جابر 
ســامل محمد، املدير العام الجديد لرشكة النفط 
بقرار  املعني  حرضمــوت،  وصحراء  وادي  فرع 
رسمي من نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس 
محافظ حرضموت الســابق فرج البحســني، 
واملدير املقــال، قد تم منعها مــن إمتام عملية 

االستالم والتسليم.
اللجنة بارشت مهامها  أن  املصادر  وأضافت 
بالرشوع بعملية التســليم واالســتالم غري أن 

عنارص مسلحة تابعة للمدير املقال قامت مبنعها 
بقوة السالح.

وأشــارت املصادر بأنه وعقب منع اللجنة مــن إمتام عملها قامت لجنة 
أخــرى ويف يوم عطلة رســمية، وهو يوم الجمعة، بإجراء عملية تســليم 

واستالم شكلية لفرع رشكة النفط يف الساحل.
واعتــرب مراقبون هذا اإلجراء بأنه ســابقة خطــرية ومل تحصل إال يف 
حرضمــوت، مطالبني قياديت املجلس االنتقايل واملجلــس الرئايس التدخل 

لحسم هذا املوضوع وإنفاذ قرارات النائب البحسني.

أخبار

ر�سمًيا.. ال�سفارة اليمنية بالأردن ت�ستقبل اأ�سرة رئي�س برملان احلوثيني

بالوثائق.. نقاط ملي�سيات الإخوان مباأرب تفر�س جبايات كبرية على قاطرات الغاز

مر�سحة احلزب اجلمهوري توؤكد وقوفها مع ق�سية �سعب اجلنوب

العرادة يرف�س تنفيذ قرارات جمل�س القيادة الرئا�سي

حظر ع�سو جمل�س الرئا�سة )عبدالله 
العليمي( من ال�سفر

اجلنوب نحو اإعالن الإدارة الذاتية

رف�س ت�سليم �سركة النفط يف الوادي 
وا�ستالم فرعها بال�ساحل بقوة ال�سالح

تزامًنا مع قرب االنتخابات النصفية ملجلسي الشيوخ والكونجرس األمريكي..


