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شبوة/األمناء :
أصدر اإلعالم التابع لتنظيم أنصار 
الرشعيــة )االســم املحــي لتنظيم 
القاعدة باليمن( تسجياًل مصورًا توعد 
الجنوبية  القــوات  من  باالنتقام  فيه 
املدعومة من اإلمارات ردًا عىل هزامئه 

األخرية يف محافظتي شبوة وأبني.
الذي حمل اســم "سهام  اإلصدار 
عنارص  ملحاولة  توثيقًا  تضمن  الحق" 
القاعدة التصدي للعملية التي أطلقتها 
القــوات الجنوبية لتطهري محافظتي 
اإلرهابية  العنارص  أبني وشــبوة من 
تحت اســم "ســهام الــرشق"، عرب 
الناسفة  العبوات  بتفجري  استهدافها 

وإطالق قذائف الهاون.
كام تضمن اإلصدار توثيقًا لهجوم 
الدامي عىل إحــدى نقاط  القاعــدة 
الحزام األمني يف مدينة أحور جنويب 
أبني مطلع ســبتمرب املــايض والذي 
أسفر عن استشــهاد 21 من عنارص 
الحزام ومرصع 7 من املهاجمني وأرس 
آخرين، وســبقه بث مشاهد الجتامع 
ضــم منفذي العملية قبــل انطالقها 
ويتوسطهم أحد قيادات القاعدة وهو 
يلقي عليهم كلمة تحريضية ضد قوات 

الحزام األمني.
وبــدا واضحــًا محاولــة تنظيم 

القاعدة من خالل املســارعة يف بث 
الجنوبية  القوات  اســتهداف  مشاهد 
إىل رفع الــروح املعنوية لدى أنصاره 
عقب متكن عملية "سهام الرشق" من 
تطهري أكرب معاقله يف محافظة أبني، 
حيث زعم يف ختام اإلصدار بـ"فشل 
العمليــة" وأن "العــدو دخل يف فخ 
املعارك االســتنزافية"، بحسب ما ورد 

يف اإلصدار. 
الالفــت يف اإلصــدار – كحــال 
اإلصــدارات األخــرية – هــو تطابق 
الخطاب الوارد فيه مع مفردات خطاب 
جامعة اإلخوان املســلمني، حيث يبدأ 
اإلصدار بالحديث عن ما أسامه "تآمر 
اإلمارات ضــد ثورات الربيع العريب"، 

مرفقًا بترصيح ألحد املحللني اإلخوان 
يف اليمن/ ياسني التميمي وهو يؤكد 
عىل ذلك، مع مشاهد من فض الجيش 
املرصي العتصــام اإلخوان يف ميدان 

رابعة عام 2013م.
مشــاهد  ترافق  الفتــاً  كان  كام 
القوات الجنوبية مع صوت  استهداف 
ألحد قيادات تنظيــم القاعدة ويدعى 
"أبو عي الحرضمــي" وهو يخاطب 
مشــايخ القبائــل وأعيــان الجنوب 
مســتنكرًا موافقتهــم عــىل تجنيد 
املدعومة  القــوات  ضمن  الجنوبيني 
من اإلمارات "ليك تقوم بنهب ثروات 
الوطن وتحتل موانئه"، يف تطابق تام 

مع الخطاب اإلخواين.

األمناء/ خاص:
اعرتفت ميليشيا الحويث اإلرهابية، 
الــذراع اإليرانية، رســميًا باعتزامها 
يف  الدولية  املالحة  خطوط  استهداف 

البحرين األحمر والعريب.
لســان  االعــرتاف جاء عىل  هذا 
القائد العسكري للميليشيات، أبو عي 
الحاكم، خالل مشــاركته يف اختتام 
الــدورة الثالثة لــدورة نظمتها هيئة 
يتوىل  التي  واالستطالع  االستخبارات 

الحاكم قيادتها.
املواجهة  إن  الحاكم  أبو عي  وقال 
البحرية أشــد من أي مواجهة أخرى، 
ما يتطلّــب العمل لها بشــكل دقيق 
- وفق  أكرب، مشــريًا  وجّيد وبجهود 

موقع سبأ نت يف نســخته الحوثية 
- إىل أن البحر مــيء بالدول املعادية 

لسياساتهم اإلرهابية.
وعىل الرغم مــن رفضهم مبادرة 
متديد الهدنة اإلنسانية يف الثاين من 
أكتوبر املايض، إال أن أبو عي الحاكم 
وأن  للســالم  مســتعدون  أنهم  زعم 
الطرف اآلخر الــذي وافق عىل مبادرة 
الهدنة ليس صادًقا عىل إنهاء الحرب.

كلمته  خــالل  الحاكم  عــي  أبو 
التي  اإلرهابية  بالهجــامت  تفاخــر 
استهدفت املوانئ النفطية يف مناطق 
الرشعية، وقال إن هيئة االستخبارات 
هذه  يف  أســايس  ركن  يقودها  التي 
لنقل  كبرية  جهــودًا  وتبذل  العمليات 

املعلومة بكل دقة.

وجــاءت ترصيحــات أبــو عي 
الحاكم، بالتزامن مع تغريدات نرشها 
"قوة  باسم  السابق  اإلعالمي  الناطق 
املهام املشــرتكة" املشــكلة من قبل 
قال  السلوم،  مزاحم  الدويل،  التحالف 
كشف  استخباراتيا  مصدرا  "إن  فيها: 
3 من قادة  عن اجتامع رسي عقــده 
يف  وقيادي  اإليراين،  الثوري  الحرس 
حزب اللــه اللبناين وعــدد من قادة 
مدينة  قليلة يف  أيــام  قبل  الحوثيني 
الصليف مبحافظة الحديدة ملناقشــة 
التحضري لشــن هجامت إرهابية ضد 
ســفن تجارية مارة يف البحر األحمر 
قبالة ســواحل املحافظة ألجل رضب 
املالحــة التجارية الدوليــة املارة عرب 

مضيق باب املندب".

األمناء/ خاص:
قام وزير التعليــم العايل والبحث 
العلمي والتدريب املهني خالد الوصايب 
بإصدار قرار تــم مبوجبه إقالة مدير 
عــام البعثات بــوزارة التعليم العايل 

األستاذ سامل الطاهري.
بعد  الوصايب  الوزيــر  وجاء قرار 
قيام مديــر عام البعثــات الطاهري 
باإلدالء بترصيحــات إعالمية نرشتها 
صحيفــة "األمناء" ووســائل إعالم 
أخرى كشــف فيهــا تــورط الوزير 
والوقوف  الفساد  مبامرسة  الوصايب 
وراء التالعب باملنح الدراسية وعمليات 

االبتعاث للخارج.
بأن ما حصل  الطاهــري  وأوضح 
ويحصل من تالعب وفســاد يف املنح 
الدراسية يقف خلفه الوزير الوصايب، 
النظم  كافــة  مبخالفة  إيــاه  متهاًم 

واللوائح املتبعة يف عملية االبتعاث.

وكشــف الطاهري عن قيام وزير 
التعليــم العايل باعتامد مســاعدات 
مالية لعدد “170” شخًصا قام الوزير 

برتشيحهم وهم من املقربني واملوالني 
ضمن الربــع الرابع 2021م دون عقد 
أي اجتــامع للجنة البعثــات املخولة 
باملوافقة عىل مثل هكذا مســاعدات 
ومببلغ يصل إىل “ربع مليون دوالر” 

خالل ستة أشهر.
وأكــد الطاهري بــأن لديه وثائق 
فســاد تدين وزير التعليم العايل يف 
تالعبــه باملنح الخارجيــة، الفتا إىل 
أنه سوف يكشــفها متى وجد الجدية 
واالهتامم من قبل الحكومة واملجلس 

الرئايس للتحقيق يف املوضوع.
السياسية  األوســاط  واستنكرت 
التعليم  وزير  فعل  ردة  من  واإلعالمية 
عام  مدير  تجــاه  الوصــايب  العايل 
الرئايس  املجلس  مطالبــني  البعثات 
العبث  لوقف  التدخل  الوزراء  ومجلس 
الوصايب بأهم وزارة  الذي ميارســه 

حكومية.

األمناء/خاص:
علمت صحيفة "األمناء" بأن املجلس االنتقايل الجنويب، 
بصدد تقديم اســرتاتيجية جديدة، تتضمــن الرشاكة يف 
الحكومة، بحيث تكون نســبة التمثيل فيها بحسب املناطق 

املحررة يف الشامل والجنوب.
وأوضحت تلك املصادر لصحيفة "األمناء" بأن االنتقايل 
الجنويب يرى بأن معظم الوظائف واملناصب، ذهبت للطرف 
الشــاميل ويف مناطق يســيطر عليها الحويث، ومعظم 

املناصب يف السلك الدبلومايس ذهبت أيضا لإلصالح.
وبحســب املصادر لـ "األمناء" فــإن املجلس االنتقايل 
الجنويب يعتزم تقديم هذه االسرتاتيجية الجديدة، حتى تعيد 

األوضاع إىل نصابها.

األمناء/ خاص:
علمت صحيفــة "األمناء" من مصادرها بــأن الكابنت وجدان 
شاذيل، من املتوقع أن يصدر قرار يف األيام القادمة يقىض بتعيينه 
مديًرا عاًما ملكتب الشــباب والرياضــة، يف العاصمة عدن، خلفا 

للمدير الحايل املوقوف عن العمل بعد إحالته للتحقيق.
وأوضحت املصادر بأن الشــاذيل يعد من الشخصيات الرياضية 
التي لها بصامت واضحة يف كرة القدم، ويعد من أبرز الالعبني يف 

العرص الذهبي بفريق الرشطة ووحدة عدن واملنتخبات الوطنية.

األمناء/ خاص:
علق القيادي يف املجلس االنتقايل ســامل ثابت العولقي، عىل 
االســتهداف الحويث للمنشآت النفطية يف شــبوة وحرضموت، 

مؤكدًا أنه مجرد ابتزاز لن يحقق للمليشيات أي مكاسب.
وقال العولقي، يف تغريدة له عــىل )تويرت(: "إن االبتزاز الذي 
متارسه مليشــيا الحويث، بقصف املنشــآت االقتصادية وموانئ 
التصدير يف شــبوة وحرضموت، لن يحقق لها أي مكاسب آنية أو 

مستقبلية". 
وأكد العولقي أن املليشــيات الحوثية لــن تعود إىل الجنوب، أو 

تستحوذ عىل ثرواته، ال بالحرب وال بالسالم.
وأشار إىل أن الجنوب وشعبه لديه من القوة والثبات ما يحمي 
وجوده، ويحفظ حقوقه، ويصون كرامته، ويردع أي ظلم وعدوان.

أخبار

بل�سان )اإخواين(.. القاعدة تتوعد الإمارات والقوات اجلنوبية رًدا على هزائمها

ذراع اإيران تعرتف ر�سمًيا باعتزامها ا�ستهداف خطوط املالحة الدولية

بعد ك�سفه ف�ساد وتالعب املنح.. الو�سابي يقيل مدير عام البعثات

النتقايل يطالب بال�سراكة بح�سب 
املناطق املحررة �سماًل وجنوبًا

ال�ساذيل اأبرز املر�سحني 
لل�سباب والريا�سة

م�سوؤول يف )النتقايل(: ملي�سيا احلوثي لن 
تعود اإىل اجلنوب باحلرب اأو بال�سلم


