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حمافظ �أبني :احلكومة تتعمد قتل النا�س بالكهرباء لغر�ض �سيا�سي

أبني  /األمناء /خاص:

شــنّ محافظ أبني اللواء أبوبكر حسني سامل
هجوم ًا عنيفــ ًا عىل الحكومة اليمنيــة  ،مته ً
ام إياها
بالفشل الذريع بســبب عدم مقدرتها عىل توفري تيار
كهربايئ ملحافظة أبني منذ أربع سنوات .
وتســاءل املحافظ أبوبكر يف مقطع فيديو قصري
نرشه ناشطون عىل شبكات التواصل االجتامعي أثناء
لقائه مبســؤولني  « :أيش من حكومة ما قدرت توفر
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تيار كهربايئ ملحافظة ،عىل أيش عادنا دولة وعىل أيش
حكومة!».
وأكد أن الشــعب غاضب مــن أداء الحكومة  ،لكننا
نقوم بتطمينه وتهدئته لكننا لن نستطيع االستمرار يف
ذلك ولن نتحمل أكرث  ،ألن رئيس الوزراء ونائبه ووزير
الكهرباء والحكومة بشكل عام أخلوا مبسؤولياتهم ومل
يفوا بوعودهم وكأنهم مش مسؤولني عىل هذا الشعب
.
وخاطب اللــواء أبوبكر الحكومة بالقول « :والله ما

أجلس يف معاشيق والناس ميوتون من الحر ويحتاجون
كهربــاء يف الوقت الذي لدى الحكومة إمكانيات مالية
لتوفري مولــدات كهرباء  ،ونشــاهد األموال يف البنك
ونشــاهدها تطلع وتنزل وما تقدر الحكومة توفر 15
ميجاوات كهرباء لشــعب مليون نسمة  ،ورمبا تكون
هناك أهداف سياسية تقف وراء ذلك «.
وتابــع « :لو تشــتوا الناس تخرج للشــارع نحن
بانخرجهم  ،إذا لكم أهداف سياسية ليش متوت الشعب
بالكهرباء  ،فنحن ال نشــتي مشاريع وال نشتي تنمية ،

نشتي فقط أمهات الشهداء داخل بيوتهم يالقوا مروحة
هواء».
وأضاف املحافظ أبوبكر« :وجودكم داخل معاشيق
وأنتم ما تســتطيعون تأمنون طاقة كهربائية للناس ،
فنؤكد لكم بأن الناس باتخــرج ضدكم  ،خاصة وأنهم
ميوتون بدرجة حرارة  40تشــهدها املحافظة  ،فكروا
باملوضوع  ،ليش ما نتخذ إجــراءات ومعالجات  ،أيش
الــر الذي مينعكم مــن تأمــن  10أو  15ميجاوات
ألبني؟».

تقرير �أمريكي يتهم جماعة الإخوان امل�سلمني باالرتباط بالتنظيمات الإرهابية ( القاعدة وداع�ش ) خبري �إماراتي يك�شف الهدف احلقيقي
للتحركات امل�شبوهة يف عدن
األمناء /وكاالت:

أصدر مركز مراقبــة التطرف يف الخارجيــة األمريكية تقرير ًا عن
جامعة اإلخوان املســلمني يف الوطن العــريب وارتباطها بالتنظيامت
اإلرهابية ( القاعدة وداعش )
وقــال التقريــر  :إن اإلخوان كان لها دور كبــر يف العمل كجرس
للمنظــات الجهادية ورمبا يكون أكرث وضوحــا يف ِ
صالت الجامعة
بالقاعدة أكرث من داعش .

و فرضت الواليات املتحدة عقوبات عىل الشــيخ عبد املجيد الزنداين
عام ، 2004عىل ســبيل املثال  ،من أجل «تاريخ طويل من العمل مع بن
الدن  ،كواحد من القادة الروحيني للقاعدة .
كام قاد الزنداين حزب اإلصالح الذراع الســيايس لجامعة  ،اإلخوان
املسلمني يف اليمن .
وتحدث التقرير يف الصفحة الســابعة مــن صفحاته الـ  15عن
حزب اإلصالح ومؤسسه عبداملجيد الزنداين الذي وصفه التقرير بحسب
الخزانة األمريكية أنه امللهم الروحي للقاعدة وبن الدن .

اللواء اخلام�س عمالقة يدخل خط املعركة وقائد اللواء ال�ساد�س يديل لـ»الأمناء» بت�صريح هام
األمناء  /خاص :

قال العميد  /فاروق الكعلويل قائد اللواء
السادس عاملقة وهو أحد األلوية العسكرية
التي تم تشكيلها مؤخرا تحت ارشاف املجلس
االنتقايل بأن املجلــس االنتقايل هو صامم
أمان الجنوب داعيا كل أنبــاء الصبيحة لدعم
ومســاندة اللــواء الذي أنشــئ حديثا ضمن
تشكيالت نواة الجيش الجنويب .
وأضاف العميد  /فــاروق الكعلويل يف
ترصيح لـ»األمناء» بأن التحالف العريب «منا
والينا وســنقف إىل جانبهم ضــد املرشوع

اإليراين « مؤكدا بأن املعركة مع تلك املليشيات
االنقالبية قد اقرتبت من الحســم وسوف يتم
تلقني تلك املليشيات دروسا مل ولن تنساها .
ووصف العميــد  /فاروق الكعلويل رئيس
املجلس االنتقايل اللواء عيدروس الزبيدي بأنه
قائــد بحجم وطن  ،مؤكدا بأن قواته ســوف
يكون لها الرشف يف قادم األيام يف املشاركة
إىل جانب القوات الجنوبيــة يف حربها ضد
الحوثيني يف جبهات الضالع .
وكانت قوات اللــواء الخامس صاعقة قد
نفــذت أول عملية عســكرية ناجحة لها منذ
دخول اللواء مرسح العمليات العســكرية يف

جبهات الضالع.
وشنت قوة من الكتيبة األوىل التابعة للواء
الخامس صاعقــة هجوما مباغتا عىل موقع
القفلة مبنطقة شخب غريب قعطبة ،ومتكنت
من قتل العرشات من عنارص مليشيات الحويث
وأرست آخرين ،كام غنمت عددًا من األســلحة
الخفيفة واملتوسطة.
ويعد اللــواء الخامس صاعقة أحد األلوية
العســكرية التي تم تشــكيلها مؤخرا تحت
إرشاف املجلــس االنتقايل ويقــوده العميد/
يوسف الحكم املعروف بـ [أبو ماجد].

العولقي يف ر�سالة �إىل جريفيث  :اجلنوبيون بناة دولة و�سالم وعلى املجتمع الدويل القيام بواجبه
األمناء  /خاص :

التقى صباح األحد بالعاصمة عدن املستشار السيايس لرئيس املجلس
األعىل للحراك الثوري عضو هيئة الرئاســة األخ عبدالرحيم العولقي يف
مدير مكتب املبعوث الدويل إىل اليمن بالعاصمة عدن ورئيس القســم
الســيايس حيث نقل األخ املستشار يف بداية اللقاء تحيات األخ املناضل
فؤاد راشــد رئيس املجلس األعىل للحراك الثوري وتقدير املجلس الثوري
للجهود الدولية يف حل األزمة اليمنية واالهتامم بالقضية الجنوبية داعيا
املجتمــع الدويل إىل لعب دور أكرب وفعال فيام يخص القضية الجنوبية
ودعم حق الشعب الجنويب يف التحرير واالستقالل واستعادة دولته .
كام ناقش اللقاء مجمل القضايا واألوضاع األمنية والسياسية عىل
الســاحة الجنوبية ويف مقدمتها التداعيات األخرية يف العاصمة عدن
وما سينتج عنها من تفاقم ملأســاة ومعاناة املواطنني وتدمري ملقدرات

�أبناء �سقطرى ي�ستقبلون وزير �إخواين بالأحذية
سقطرى/األمناء/خاص:

شهدت مديرية قلنسية يف سقطرى يوم أمس غضبا شعبيا
ومظاهرات جامهريية ضد املحافظ ووزير الرثوة السمكية إثر
جملة من اإلخفاقات واملامرسات التي ينتهجها املحافظ وبدفع
من الوزير كفاين .
وعلمت «األمناء» بأن أبناء ســقطرى قامــوا برمي الوزير

الدولة واقتصاد البالد وإدخال الجميع يف نفق مظلم نحو املجهول .
وقال العولقي مل يتحقق األمن واالستقرار بني ليلة وضحاها بل كان
ً
باهضـــا دفعه الجنوبيني حتى قامت مؤسسات الدولة ونهضت
الثمن
من الركام والعبث بهذا اإلنجاز عبــث بحياة املواطنني ومصالحهم قبل
أي يشء آخــر وعىل املجتمــع الدويل القيام بواجباتــه تجاه األطراف
التخريبية،
كام حمل املستشار الســيايس رســالة مهمة إىل املبعوث الدويل
مارتن جريفيث جاء يف أبرزها أن الجنوبيني بناة دولة وســام وليس
دعاة فوىض وحرب ونحمل كامل املســؤولية األطراف التي تريد تفجري
األوضاع وجر عدن إىل صدامات ومواجهات مسلحة لن ينترص فيها أحد
وسينهزم الجميع وسيتحمل الجنوب واملواطن كل األرضار الناجمة عن
النزغ وشهوة السلطة .
اإلخواين كفاين واملحافظ باألحذية بعــد قيامهم مبنعهم من
دخول املديرية ومحارصتهم لساعات .
ومن أهم تلك اإلخفاقات بحســب األهــايل توقيف كهرباء
قلنســية التي كانت تقدمها اإلمارات باملجــان للمديرية وكذا
مرشوع املياه الذي أصبح عىل وشــك االنقطاع نظرا لعدم قدرة
السلطة بدعم مؤسسة املياه  ،ناهيك عن عدم وجود كارس أمواج
لحامية قوارب الصيادين وكذا عدم تلقيهم املســاعدات املقدمة
عرب اإلخوة األشقاء يف التحالف يف جانب القوارب واملحركات
وتوزيعها عىل أقارب الوزير واملحافظ .

األمناء  /خاص:

كشف الخبري و املحلل العسكري
اإلمارايت خلفان الكعبي عن الهدف
الحقيقي للتحركات املشــبوهة يف
عدن.
وقــال الكعبــي يف تغريده له
عىل منصــة «تويرت» رصدها محرر
«األمنــاء «  »:إن هنــاك تحركات
مشــبوهة يف عدن تهــدف إلجبار
املقاومة الجنوبية واالنتقايل لسحب
جزء من القوات من جبهات الضالع
لتعزيز قواتهم يف عدن».
وأضــاف الكعبي »:الهدف غري املعلن ملن يقوم بهذه التحركات املشــبوهة هو خدمة للحويث
وإلعطائهم فرصة إحراز النجاحات بعد سحب قوات املقاومة من جبهات الضالع».
واختتم تغريدته قائ ًال »:أالعيبكم ومخططاتكم مفضوحة!».

اجلرنال الأحمر يرتنح والريا�ض
حتبط املخطط القطري يف عدن

األمناء  /خاص :

كشفت اململكة العربية السعودية عن مخطط
وصف بـ»الخطري» تقوده قطر عرب نائب الرئيس
اليمني عيل محسن األحمر لتفجري األوضاع وإثارة
الفوىض وإشعال نار الفتنة يف العاصمة عدن .
وقالت مصادر وثيقــة لصحيفة «األمناء» إن
الرياض وعرب أجهزة مخابراتها استطاعت كشف
خيوط مخطط قطري أوكلت مهمة تنفيذه لحزب
ا ٌإلصالح وبإيعاز من الجرنال األحمر يهدف إىل جر
الجنوبيني للصدام فيــا بينهم وتفجري األوضاع
يف العاصمــة عدن بالتزامن مــع تصعيد إعالمي
تقوده مطابخ إعــام اإلصالح وبعض الصحفيني
املوالني للحزب .
وعلمت «األمنــاء» بأن كشــف الرياض لهذا
املخطط قد أدى إىل توتر العالقة مع نائب الرئيس
اليمني عيل محســن األحمر الذي ظهر يف موقف
املعيق واملعرقل لجهود ودور التحالف العريب الذي
تقوده الريــاض وبوالئه لدولة قطــر التي تعمل
ومنذ ســنوات لخدمة مليشيات الحويث االنقالبية
ومحــاول عرقلة وإفشــال أي جهــود للتحالف
ومســاعيه لخلق بــؤر توتر يف بعــض املناطق
املحررة.
وكانت قناة مين شباب اململوكة لنائب الرئيس
اليمني عيل محســن األحمــر واملمولة قطريا قد
أفصحــت عن مخططــات تفجــر األوضاع يف
العاصمة عدن  ،فيام أثار خبري ومحلل ســيايس
التواجد الدائــم ملدير مكتب الرئيس هادي ،عبدالله

العليمــي ،الرجــل املتحكم يف الرئاســة اليمنية
والقرار اليمني .
وقالت قناة مين شــباب «إن الدور الرتيك يف
عدن تحــول من الجانب اإلنســاين واإلغايث إىل
الجانب السيايس ،وذلك يف تعليق عىل زيارة وفد
تريك رفيع يرتأســه نائب وزيــر الداخلية الرتيك
إسامعيل جكتال.
وفرست القنــاة أن زيارة الوفــد الرتيك يف
ينايــر املايض « أخذت أبعادا سياســية وأمنية»..
ملمحة إىل أن الزيــارة جاءت بطلب من الحكومة
الرشعية التي زعمت القناة أنها تتعرض لإلضعاف
من قبل دولة اإلمارات» ،وهو أول تأكيد عىل ذهاب
الرشعية املدعومــة من الســعودية نحو املحور
الرتيك القطري اإليراين .ونقلت القناة عن مصدر
دبلومايس مل تســمه قوله «إن التحركات الرتكية
تأيت مناهضة لدور السعودية ،وتعويض انتكاسة
أنقرة يف امللف السوري».
ويف نفــس الســياق ،علق الخبــر واملحلل
الســيايس جامل بدر العوايض عىل مدير مكتب
الرئيس هــادي الذي يحرض معــه دامئا مختلف
لقاءاتــه قائال «ظاهرة سياســية ال تحدث إال مع
قيادة الرشعية اليمنيــة يف الرياض ،مدير مكتب
الرئاسة يحرض كافة لقاءات الرئيس هادي كضيف
رشف ،حتــى إنه ال يقــوم عىل ســبيل املغالطة
التظاهــر بتدوين محرض اللقــاء لتربير تواجده
الدائم» .وأكد العوايض «عيون إخوان اليمن تحيط
بهادي من كافة االتجاهات ولــن يرحموه عندما
يسقط».

قيادة اللواء اخلام�س دعم و�إ�سناد تعزي برحيل املنا�ضل ف�ضل �صايل

ردفان  /األمناء  /خاص :

رفعت قيادة اللواء الخامس دعم وإســناد ممثلة
بالقائد العقيد مختار النــويب ومدير مكتبه املناضل
محمود سيف مقبل وأركان اللواء محمد صالح حسني

 ،واألخ عيل صالح النويب قائد حرس القائد  ،والناشط
طالل محمد عبدالله  ،برقية عزاء ومواســاة إىل أوالد
واقارب وذوي الفقيد املناضل فضل صايل عبدالرحمن
الذي تويف يوم أمس األول إثر مرض عضال أمل به بعد
مشوار حافل بالبذل والعطاء والتضحية .

وعددت قيــادة اللواء الخامس دعم وإســناد يف
برقية العــزاء التي قدمتها أيضا ملديــر أمن الحبيلني
عبدالحكيم محمــود صايل  ،مناقــب وأدوار الفقيد
النضالية التي جسدها خالل مشوار حياته وعرب كافة
املراحل النضالية  ،معتربه رحيله بأنه خســارة كبرية

ليست عىل ردفان فحسب بل عىل الجنوب كافة .
وابتهلت قيادة اللواء الخامس دعم وإســناد إىل
املوىل عز وجل بــأن يتغمد الفقيد بواســع الرحمة
واملغفرة ويسكنه فســيح جناته ويلهم أهله وذويه
الصرب والسلوان .

