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األمناء/ خاص:
أفاقت مدينة مأرب )شــال رشقي 
اليمــن( عــى فضيحة أمنيــة جديدة، 
لســلطات حزب اإلصالح -الفرع املحيل 
لتنظيم اإلخوان املســلمني- بعد اختفاء 
مســؤول يف جهاز االستخبارات )األمن 

السيايس( يف ظروف غامضة.
وناشــطون  محلية  مصادر  وأفادت 
بأن مدير جهاز األمن الســيايس - فرع 
صعــدة- املعني من الحكومــة اليمنية، 
تعرض للخطــف يوم الجمعة، يف مدينة 

مأرب التي يقيم فيها منذ سنوات.
دارس  العقيد  اختفاء  املصادر  وأكدت 
الغرازي، وســط أنباء عن تســليمه إىل 
مليشــيا الحويث - الــذراع اإليرانية يف 
اليمن - بتســهيالت من قيــادات أمنية 

تابعة لإلخوان يف املدينة.
وتأيت الحادثة بعد أقل من أسبوعني، 
عى عملية اغتيال مستشار وزير الدفاع 
العميد محمد الجرادي مبدينة مأرب، يف 
حني ال تزال الســلطات املحلية واألمنية 
التابعة لإلخوان ترفض التحرك لكشــف 

مالبسات الجرمية.

وطبقا للمصادر فإن هذه ليست املرة 
األوىل التي يتم فيهــا اختطاف قيادات 
اختطاف  فقبل  مبأرب،  وأمنية  عسكرية 
مدير جهــاز األمن الســيايس بصعدة، 
تعرض اثنان من قيادات املقاومة الشعبية 
يف محافظة البيضاء لعملية ماثلة يف 
املدينة التي ينفرد حزب اإلصالح بإدارتها 

سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديًا.
ويســيطر لويب إخــواين قادم من 
خلفية "هاشــمية" عــى مدينة مأرب 
ويعمل  واقتصاديــًا،  وأمنيًا  عســكريًا 
لصالــح مليشــيا الحويث، مــن داخل 
السلطات املنســوبة للحكومة الرشعية 

يف املحافظة.
ومنذ وقت مبكــر، عمل هذا اللويب، 
وعســكرية  أمنية  قيــادات  يضم  الذي 
يعرفون  إىل من  تنتسب سالليًا  ومدنية، 
بـ"الهاشميني"، وإيديولوجيا إىل تنظيم 
اإلخوان املســلمني، عى خدمة املرشوع 
صنعاء  يف  وقيادته  الحويث،  الســاليل 

وصعدة، بأكرث من طريقة.
القيادات  اســتهداف  عى  عمل  كا 
الوطنيــة املناهضة للحوثيني يف مأرب، 
مســتفيدا من نفوذ اإلخوان عى وزارة 

األجهزة  املطلقة عى  الدفاع وسيطرتهم 
األمنية يف املدينة.

اللويب  أمنية فإن  ووفقًا ملعلومــات 
اغتيال  اإلخــواين وراء عمليــة  األمني 
قائــد ألوية اليمن الســعيد "عبدالجبار 
البقاء" يف يونيو املايض، واســتهداف 
"بن غريب" مؤخرًا، ناهيك عن شــكوك 
بشأن عالقة مبارشة أو غري مبارشة يف 
تصفية مستشــار وزير الدفــاع العميد 

محمد الجرادي.
مســؤولني  تورط  املعلومات  وتؤكد 
أمنيــني يف مأرب يوالــون اإلخوان يف 
ملليشيا  اســتخباراتية  معلومات  تقديم 
الحــويث، مكنتهــا من تصفيــة اللواء 
القادة  الشــدادي، وعدد مــن  عبدالرب 
العســكريني غري املوالــني للتنظيم يف 

الفرتة السابقة.
 ويف وقت ســابق كشــفت وثائق 
إخوانية  قيــادات  تورط  عن  رســمية، 
والداخلية  الدفاع  وزاريت  )هاشمية( يف 
مبأرب، يف تســهيل تهريــب مواد خام 
تدخل يف صناعــة املتفجرات والعبوات 

الناسفة إىل الحوثيني.

األمناء/ رصد خاص:
للموانئ  النقل  وزير  مستشــار  قلل 
والشــئون البحريــة  املهنــدس محمد 
مخاوف  من  عيفــان  بن  مبارك  عبدالله 
يعيــق عملية  حدوث خــالف جديد قد 
إفراغ الناقلة »صافر« املهددة باالنفجار، 
مؤكدا أن الجانــب الحكومي والحوثيني 
الناقلة بعد  سيتفقون الحقا عى مصري 
تفريغها، كا أنهم سيتفقون أيضا عى 
كيفية بيــع كمية النفط الخام التي تزيد 
عن مليون برميل، مع تشــديده عى أن 
لتجنب  املهم  الناقلة هــو  تفريغ  عملية 

حدوث كارثة بيئية.
وأفــاد املســؤول اليمنــي "للرشق 
األوسط" بأن النقاشات ال تزال مفتوحة 
حول مصــري الناقلــة املتهالكة، وكمية 
النفــط الخــام التي تحملهــا، بغرض 
التوصل إىل اتفاق بشــأنها، موضحا أن 
ما تــم االتفاق عليه حتى اآلن »هو إفراغ 
الســفينة من حمولتهــا أوال«، ألن ذلك 
ما يهم هيئة الشــؤون البحرية كسلطه 
املعنية  األخرى  الجهات  وبقية  مختصة، 
كالهيئــة العامة لحايــة البيئة وبقية 

الجهات الحكومية عى حد تعبريه.
وأكد بــن عيفان أن عمليــة تفريغ 
العام  الناقلة ستتم يف الفصل األول من 
بـ»نزع  وصفه  ما  ســيتم  حيث  املقبل، 

فتيل القنبلة ورميها بعيدا«.

وقــال إن »األمور اآلن إجرائية فقط، 
وتتم يف إطــار املنظات الدولية واألمم 

بجهود  مشــيدا  املتحدة«. 
عملت  التي  املنظات  هذه 
مع الهيئة العامة للشؤون 
العامة  والهيئة  البحريــة 
والسلطات  البيئة  لحاية 
األخــرى للوصول إىل هذا 

االتفاق.
وعن الخطوات العملية 
النقل  وزير  مستشار  ذكر 
يف اليمــن أن الرتتيبــات 
حمولة  إلفــراغ  تجــري 
الناقلة إىل ناقلة أخرى عرب 
رشكة عامليــة متخصصة 
إذ ستكون  املجال،  يف هذا 
العملية  هذه  بإنجاز  البالد 

التي  واملخاوف  القلــق  مرحلة  تجاوزت 
ارتبطت ببقاء شــحنة النفط الخام عى 

ظهر الناقلة املتهالكة.
حدوث  من  مخاوف  وجود  وبشــأن 
تلوث أثناء نقل النفط الخام إىل السفينة 
أنه  اليمني  املستأجرة، أوضح املســؤول 
االحرتازية  اإلجراءات  بعض  اتخاذ  سيتم 
ملواجهة أي تلوث أو ترسب قد يحصل، وأن 
الهيئة تنتظر أن يتعــاون معها املجتمع 
الــدويل بتزويدها باملعدات التي طلبتها، 
وهي - بحســب قوله - »معدات بسيطة 
الحتواء أي ترسب أثناء التفريغ«. مؤكدا 

أن األمور تجري اآلن بشــكل متسارع، 
واملوضــوع يتصــدر اهتــام الجهات 
املســؤولة يف قيــادة 
وزارة النقل والحكومة 

اليمنية الرشعية.
املســؤول  ويقول 
نقرتب  »نحن  اليمني: 
مــن نهايــة العــام 
الحايل، ونتمنى أن تتم 
العملية بسالسة،  هذه 
الجهات  تتفق  وبعدها 
قيمة  موضــوع  عى 
وموضوع  الشــحنة، 
بالناقلــة  التــرف 

صافر«.
وأوضــح أن األمر 
اتفاق آخر  مفتوح ألي 
للناقلة  الدائم  بالبديل  بخاصة مبا يتصل 
إما برشاء ناقلة أخــرى تحل محلها، أو 
النفط الخام إىل  أن تتم عملية تفريــغ 
السفينة الجديدة، وبعد ذلك يتم نقله إىل 

سفينة أخرى.
وقال بن عيفان: »باإلمكان أن تكون 
هناك خزانات عى اليابســة تســتقبل 
النفــط ومنها يتم الضــخ بعد ذلك إىل 
»نحن  وأضاف  األنابيب«،  عرب  الســفن 
مطمئنون ومتأكدون أنه ســيتم تفريغ 
الشحنة يف الربع األول من العام املقبل«.

األمناء / خاص :
الشــباب والرياضة يف  دائرة  قامت 
بالتعاقد  الجنــويب  االنتقايل  املجلــس 
مع شــبكة بندر عدن للبث الرقمي لنقل 
مباريــات كأس العــامل 2022 بشــكل 
مجاين، حتــى يتمكن جميع الشــباب 
والرياضيني من أي مكان أو منزل أو يف 

الشارع من مشاهدة املباريات. 
وتم فتح جميع القنــوات الرياضية 
لجميع الشــباب وعشــاق كــرة القدم 
ملشــاهدة مونديال قطر 2022 بشــكل 
مجاين، حيث يغطي البث العاصمة عدن 
وكذلك لحج وأجزاء كبرية من محافظتي 

أبني والضالع ويافع.
كا تــم تنصيب 18 شاشــة عرض 
عمالقة يف كل مديريات العاصمة عدن، 
عرش منها وزعت عى كل األندية العدنية 
يف مختلف املديريــات الثان: )التالل - 
وحدة عدن - الشعلة - شمسان - امليناء 

- املنصــورة - النر - الجالء - الروضة 
- الجزيرة(، ومثاين شاشات وزعت عى 

التجمعات واملتنزهات بواقع شاشة  أبرز 
يف كل مديرية.

األمناء/ خاص:
أكد هاشــم األحمر، وهو نجل الشــيخ القبيل الشــايل الراحل 
عبدالله بن حسني األحمر، أن منزل الرئيس الجنويب عيل سامل البيض 

بالعاصمة عدن ضمن أمالكهم الخاصة.
وقال هاشــم األحمر، الذي كان يتحدث بإحدى الجلســات أثناء 
تواجده عقب تشــكيل املجلس الرئايس باملعاشيق وبحضور عدد من 
املســؤولني الجنوبيني، بأن هناك أمالك لبعض الشاليني يف عدن تم 

البسط أو االستيالء عليها بالقوة يجب أن تعاد ألصحابها.
وطبًقا ملصادر "األمناء" فإنه وأثناء حديث هاشــم األحمر عن هذا 
املوضوع متت مقاطعته من قبل إحدى الشخصيات الجنوبية املنتمية 
ملحافظة شــبوة قائال له: "ملاذا مل تتحدث بهذا املنطق عندما كان بيت 

الرئيس البيض تحت أيديكم؟".
ووفقا للمصادر فقد كان رد هاشــم األحمــر صادًما حني أكد بأن 
منزل البيض ال زال مــن أمالكهم وفًقا للوثائق التي ادعى بأنها بحوزة 

األرسة مطالًبا باستعادته.
وكان أوالد الشــيخ القبــيل عبدالله بن حســني األحمر قد قاموا 
عقب اجتياح الجنوب عام 1994م بالســطو عــى منزل الرئيس عيل 
ســامل البيض وبعض منازل املســؤولني الجنوبيني وتأميمها ضمن 
مسلسل الســلب والنهب التي مارسته قوى نظام صنعاء ضد الجنوب 

والجنوبيني وما زال قامئا حتى اليوم.

األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "األمنــاء" بأن لجنة من وزارة الداخلية تتواجد يف 
محافظة مأرب اليمنية منذ أكرث من أســبوعني وتقوم بعملية تجنيد 
لـ"2000" مجند من جاعة اإلخوان املســلمني بدون علم الحكومة 

واملجلس الرئايس.
وأوضحت املصادر لـ "األمناء" بأن عمليات التجنيد تجري لتشكيل 

وحدة قتالية جديدة أطلق عليها اسم )الطوارئ( بدون غطاء مايل.
وســبق أن قام وزير الداخلية اإلخــواين إبراهيم حيدان قبل ثالثة 
أشــهر بتجنيد دفعة أوىل يف مأرب وأخرى يف تعز ووادي حرضموت 
بدون غطاء مايل وخالفــا لتوجيهات قيادة املجلس الرئايس مبنع أي 

عمليات تجنيد.
مراقبون قالوا لـ"األمناء" بأن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان 
يعمل لتأسيس قوة تابعة لجاعة اإلخوان املسلمني استعداًدا ملواجهة 

قادمة يف شبوة وحرضموت.

عدن / األمناء / خاص :
الشؤون  عام  مدير  أكد 
التعليم  بــوزارة  القانونية 
العــايل إصــدار الــوزارة 
لـــ"44"  إيفاد  قــرارات 
بوثائق غري مكتملة  مبتعًثا 
وبتوجيهــات مــن الوزير 

الوصايب .
وثيقــة  وأوضحــت 
صادرة عن مدير الشــؤون 
التعليم  وزير  بأن  القانونية 
وجه  الوصــايب  العــايل 
مبتعًثــا   "44" بإضافــة 
واعتاد مســاعدات مالية 
لهم بطريقــة غري قانونية 

ومخالفة للنظم املتبعة.

أخبار

هل �صلَّم الإخوان اأرفع م�صوؤول اأمني للحوثيني؟ )الأمناء( تن�صر التفا�صيل

امل�صت�صار بن عيفان: م�صكلة ناقلة �صافر يف طريقها اإىل احلل

النتقايل ي�صعد �صكان عدن.. مباريات كاأ�س العامل جماًنا

ها�صم الأحمر: منزل البي�س من 
اأمالكنا ونطالب با�صتعادته

د  )األفي(  للمرة الثانية.. حيدان يجنِّ
مقاتل يف ماأرب دون علم احلكومة

ال�صوؤون القانونية توؤكد اإ�صدار الوزير الو�صابي 
قرارات اإيفاد لـ)44( مبتعًثا بوثائق غري مكتملة


