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األمناء  /خاص :

بعــد أن كتبت الرشعية نفســها نهاية
 أحد فســدتها  -رئيس الوزراء السابق م/أحمد عبيد بن دغر  ،بل واحرقته سياســي ًا
بقرار اإلحالة للتحقيق املرفق بقرار اإلقالة ،
عىل ذمة قضايا فساد  ،ظل ومنذ ذلك الوقت
يحاول هنا وهنا للربوز والظهور من جديد
والعودة للمشــهد الســيايس  ،وحني وجد
نفسه عاجزًا عن ذلك  ،اختار طريق االرمتاء
يف أحضان حزب اإلصالح (إخوان اليمن) ،
الذين سارعوا للرتحيب به  ،وصاروا ــ عرب
نفوذهم القوي داخل الرشعية ــ يســعون
لرتميم مستقبله السيايس وإعادته للواجهة
وتســويقه كبديل للرئيس هــادي نكاي ًة به
 ،ويبذلون مســاعي متعددة مــن أجل إقناع
الجانب السعودي بهذا املقرتح.
ومل يكتــفِ بن دغر مبوقفه الذي ســاند
 إبان ترأســه للحكومة  -مشاريع فوىضاإلخوان التخريبية يف ســقطرى حينها  ،بل
أطل ومع تجدد مســاعي اإلخوان التخريبية
يف عدن وشبوة وســقطرى  ،مبوقف ورأي
أكرث تشددا وتعصبا إىل جانب إخوان اليمن ،
بل وكام يقال :صار إخوان ًيا أكرث من اإلخوان
أنفسهم!.
ً
أطرافا
حيث أطلق بن دغر مبقا ٍل يتهم فيه
مل يســمها وأشار إليها مبصطلح (البعض) ،

بسعيهم لتقسيم اليمن  ،ملمحا يف مقاله إىل
عدم القبول بتلك الترصفات  ،وإن الشعب لن
يصمت عنها يف خطاب تشنجي متشدد يعرب
عن موقف ومنطــق إخوان اليمن ذي املوقف
والرأي املتعصب.
وتعليقا عــى مقال بن دغر قال القيادي
الجنويب يحيى غالب الشــعيبي  :رصخة بن
دغر تهــدد دول الخليج بالتقســيم  ،رصخة
بــن دغر من وجع يتظاهــر فيه وميثل دور
الضحية وبنفس الوقت يقدم نفســه كمنقذ
يورث هادي بالحكــم  ،انتهازية بن دغر من
مفردات اليســار الثوري للتسلق للمناصب ،
إىل مفردات النواح والبكاء وكسب العطف.
بدوره قــال الصحفي /يــارس اليافعي

رئيــس تحرير صحيفة يافــع نيوز :بن دغر
يستخدم بضاعة فاســدة ليعود إىل الواجهة
السياســية بعد أن أحرقت الرشعية مستقبله
الســيايس طبع ًا يفكــر أن الزمان هو نفس
الزمان السابق مش عارف أن كل يشء تغري.
وأضاف موجها رســالته لـ بن دغر  :يا
بن دغر الوحدة ماتت وشبعت موت وريب لو
تخري شعب الجنوب بني املوت والوحدة يختار
املوت برشف ال تتعب نفسك.
ولعل صدور هذا املوقف والرأي املتشــدد
بالتوازي مع تجدد مســاعي حزب اإلصالح
(إخوان اليمــن) لنرش الفــوىض والخراب
يف محافظــة الجنوب ،من قبــل بن دغر ،
واكتفاء اإلخوان برأي ثانوي لوسائل اإلعالم

ونشــطائهم دون أن يكــون هناك موقف
وتعليق رســمي  ،يتأكد أن اإلخوان هم من
دفع به للظهور عىل املشــهد بهذا املوقف
املتشدد  ،والرتويج اإلعالمي من قبل إعالم
اإلخوان لـ بن دغر دليل عىل ذلك.
املالحــظ أن دفع اإلخــوان بـ بن دغر
يأيت بالتزامن مع تواجد الرئيس هادي يف
رحلة عالجه بأمريكا حسب ما أعلن رسمي ًا
 ،ونظر ًا لتشــوههم جراء تكشف أفعالهم
االنتهازية وتواطؤهم مع مليشيات الحويث
وحملهــم ألجنــدات خارجية مشــبوهة
مصدرها قطر وتركيــا  ،فقد وجد اإلخوان
يف بن دغر ظالتهم ومبتغاهم  ،واســتغلوا
األحداث األخرية ملحاولــة إظهاره وترميمه
سياســي ًا  ،ومن ثم التسويق له كبديل لهادي
نكاي ًة به وإحياء لروح االنتقام سيام بعد قرار
إحالته للتحقيق بتهم الفساد.
وتأيت املعلومات املرسبة من الرئاســة
اليمنية لتؤكد حقيقة تسويق وتبني اإلخوان
مقرتح يكون فيه بن دغر ً
بديل لهادي  ،حيث
كشفت مصادر الرئاسة عن خالفات تعصف
داخل الرشعية  ،وتزعم عيل محســن األحمر
لتوجهــات تقدم بن دغــر كبديل لهادي يف
الرئاســة  ،ويقوم األحمر وقيادات إخوانية
مبــا فيها قيــادات يف حركــة النهضة أحد
التفريخات اإلخوانية محاوالت إقناع الجانب
السعودي بذلك الذي رفض هذا املقرتح.

جماعات �إرهابية تعود لعتق بعباءة اجلي�ش
الوطني �ضمن تعزيزات قادمة من م�أرب

شبوة  /خاص

عادت جامعات وعنارص إرهابية إىل مدينة عتق عاصمة محافظة
شبوة بعد طردها منها قبل عامني عىل أيدي قوات النخبة الشبوانية .
واتخذت عودة تلك الجامعات اإلرهابية صفة ما يســمى الجيش
الوطني عرب اللــواء 21التابع لعيل محســن األحمر ضمن تعزيزات
عســكرية قدمت إىل عتق من مأرب ودخلت كتعزيزات ملعسكر اللواء
 21وذلك عقب اشتباكات شهدتها عتق أمس األول.
وأكد شــهود عيان يف عتق أن جامعات إرهابية يتصف عنارصها
بكثافة الشعر وارتداء الزي األفغاين الجهادي شوهدت عىل منت أطقم
قدمت من مأرب للواء 21املتمركز بعتق وتديره مجموعة األحمر.
وقال الشهود عيان وهم من أبناء شــبوة إنهم يعرفون العنارص
اإلرهابية وشــاهدوهم ضمن قوة التعزيــزات التي وصلت للواء 21
وقدمت عرب طريق فرعية إىل عتــق .وهي عنارص وقيادات إرهابية
هربت مع انتشــار النخبة الشــبوانية قبل عامــن ضمن عمليات
مكافحة اإلرهاب التس شهدتها عتق ومديريات شبوة.

وعىل الســياق ذاته أفادت مصادر عســكرية من أبناء شبوة أن
لجنة الوساطة للتهدئة يف عتق متواطئة مع األحمر إلعادة العنارص
االرهابية إىل عتق تحت صفة ما يسمى الجيش الوطني اليمني الذي
يقوده األحمر وعدد من اتباعه باسم رشعية الرئيس عبدربه منصور
هادي.
وبعودة الجامعات اإلرهابية إىل معسكر  21مبحور عتق ستصبح
عتــق واملناطق القريبة لهــا مرتع للعنارص اإلرهابيــة التي ميولها
ويدعمها األحمر والذي نجح يف إدماج تلك العنارص ضمن ما يسمى
الجيش الوطني للتغطيــة عليها وتنفيذ عملياتها اإلرهابية من داخل
معسكرات األحمر يف شــبوة وبيحان مثلام يحدث متاما يف وادي
حرضموت.
وكانت متكنت النخبة الشــبوانية ومبساعدة أبناء شبوة الرشفاء
الحريصــن عىل أمن محافظتهم من محاربــة الجامعات اإلرهابية
وتأمني مديريات شبوة من أي تواجد لإلرهابيني .إال أن قوى سياسية
مينية تعمل ضمن الرشعية بكل جهدها إلعادة اإلرهاب إىل شــبوة
مثلام تفعل ذات األمر يف عدن وأبني ولحج.

 2مليون دوالر �شهريا من عدن
لكهرباء م�أرب منذ عامني
األمناء/خاص:

قــال مصــدر مســؤول يف البنك
املركزي اليمني بعــدن لـ»األمناء» إن
البنك ومنذ قرابــة عامني يقوم بدفع
ما يقارب  2مليون دوالر شــهر ًيا إىل
كهرباء مأرب ويتم دفع هذا املبلغ إىل
رشكة (جريكــو) التي تؤجر الكهرباء
ملأرب.
وأضــاف املصــدر  »:هــذه املبالغ
الزالت تدفع إىل يومنا هذا عىل الرغم
من وجود سيولة بالعملة الصعبة يف
البنك املركزي يف مــأرب الذي ال يورد
أي إيــرادات إىل املركزي يف عدن طيلة
الفرتة املاضية وحتى الوقت الراهن».
يذكــر  :إن (جريكــو) هي رشكة
مملوكة ألحد قيــادات اإلصالح وهي
التي تحتكر الطاقة املشــراة يف أغلب
املحافظات املحررة يف صفقات فساد
أبرمت يف عهد بن دغر دون وجود أي
مناقصات .

ملاذا غادر الفريق الأحمر الريا�ض �إىل
م�أرب ؟ وما عالقته ب�أحداث �شبوة ؟
مأرب  /األمناء  /غازي العلوي :

كشــفت مصادر خاصة لـ»األمناء»
األســباب التــي دفعت نائــب رئيس
الجمهورية الفريق الركن عيل محســن
األحمر إىل مغــادرة الريــاض واتخاذ
محافظة مأرب مقر ًا جديدا له وذلك بعد
أيام قليلة من مغــادرة الرئيس عبدربه
منصور هادي الريــاض متجها صوب
الواليات املتحدة األمريكية .
وقالــت املصادر يف ســياق إفادتها
لـ»األمناء» بأن الفريــق األحمر انتقل
إىل مأرب عقب تضييق الخناق عليه من
قبل اململكة العربية السعودية وكشفها
ملخطط تفجري األوضــاع يف العاصمة
عدن والذي كان األحمــر يقوده برعاية

قطريــة  ،مشــرة بأن األحــداث التي
شــهدتها مدينة عتق هي األخرى كانت
السبب األبرز لتلك التحركات .
وطبقا للمصادر؛ فان الفريق األحمر
هو من يقــود ويرشف عــى تحركات
القوات العسكرية التابعة له والتي عمدت
عىل تفجري القتال يف عتق واســتهداف
قوات النخبة الشبوانية .
وأشــارت املصادر بأن الفريق األحمر
ومن وصوله مأرب يوم أمس األول يقوم
وبصورة مثــرة بعقد لقاءات مع العديد
من القيادات العســكرية املوالية لحزب
اإلصالح وحثها عىل االستعداد والتعبئة
ليس لدحر املليشيات االنقالبية الحوثية
وإمنا للتوجه صــوب عتق وحرضموت
ملواجهة من يصفهم بـ»االنفصاليني» .

«باعوم»يروي تفا�صيل كمني م�سلح تعر�ضت له قوات النخبة حملل �سيا�سي �سعودي :هذا ما يدور يف �سقطرى ويف �شبـوة
ال�شبوانية ويتهم قوات الأحمر بتفجري الو�ضع
األمناء  /خاص:

شبوة  /خاص

اتهم قائد اللواء رابع نخبة شــبوانية
العميد ” وجدي باعــوم ” قوات موالية
لعيل محسن األحمر بتفجري الوضع يف
مدينة عتق عقب االتفاق عىل هدنة .
وأضاف وجدي باعوم يف تســجيل
صو ّ
يت تم تداوله عــى مواقع التواصل

االجتامعي :أن قــوات النخبة تعرضت
لكمني مــن قبل مــا يســمى القوات
املشــركة وقوات اللواء  ،21بالقرب من
محكمة عتق ومحطــة بازهري ،وذلك
أثناء انســحابها من مدينة عتق تنفيذ ًا
لالتفاق .
وأضاف تعرضنا لكمني محكم أمام
محكمة عتق ،وردينا عىل مصادر النريان
وبحزم وبكل ما نســتطيع ،ونقول :إننا

أمنا مديريات شبوة وسوف نستمر يف
تأمينها ومن ضمنها عاصمة املحافظة
عتق ،مهام كلفنا ذلك من مثن .
يذكر :إن اشــتباكات عنيفة اندلعت
يف مدينة عتق ،عقب اإلعالن عن اتفاق
هدنة برعاية محافــظ املحافظة ،إال أن
كمني تعرضت لــه قوات النخبة يف أحد
شــوارع مدينة عتق أســفر عن تفجر
الوضع يف املدينة .

قال املحلل السيايس الســعودي إبراهيم آل مرعي أن ما يحصل يف سقطرى
ويف شبوة وخصوصا عتق هو بداية النهاية.
وقال مرعي يف منشور نرشه عىل حســابه عىل “الفيسبوك” »:ما يدور يف
الجنوب عامة ويف سقطرى ويف شبوة وبالذات يف عتق هي بداية النهاية لحكم
أهل اليمن من الزيود عىل الجنوب العريب هذا الجزء الغايل عىل قلب كل مســلم
عريب خليجي غيور عىل أرض اإلسالم».
وأضاف آل مرعي »:أنه ال مجال ألبناء الشامل يف أن يستمروا يف أرض الجنوب
العريب إال وفق قوانــن دولة الجنوب العريب وعاصمتهــا عدن ووفق األنظمة
واللوائح املتبعة التي ستصدر عن دولة الجنوب العريب قريبا».
واختتم بالقول »:أمتنى أن ال يحزن أبناء الشــال كام ال أريد أسمع رصاخ من
حزب اإلصالح اإلخواين؛ فهو سبب ما أصاب أبناء الشامل من كوارث».

�سميع  :ال�شيخ حميد ر�صد ( )50مليار ريال للحفاظ على الوحدة

رياض/األمناء/خاص:

يف جلسة مقيل جمعة بعدد من املسؤولني يف
أحد فنادق الرياض األســبوع املايض شــن صالح

ســميع هجوما عنيفا عــى الجنوبيني واملجلس
االنتقايل ودولة اإلمارات العربية املتحدة ووصفهم
بعبارات غري الئقة .
وقال مصدر لصحيفة «األمناء» كان حارضا يف
اللقاء إن صالح سميع كان متشنجا وقال  »:يجب

أن نتحد مع الحوثيــن ونتجه جميعا إىل الجنوب
للحفاظ عىل الوحدة».
وأردف قائال  »:الشــيخ حميد األحمر كان عىل
حق عندما أبدى تخوفه مبا يحدث يف الجنوب».
وتابع ســميع قائال  »:الشيخ حميد رصد مبلغ

وقــدره ( )50مليار ريال للســيطرة عىل املناطق
الجنوبية والحفاظ عىل الوحــدة وقد أبلغ القيادة
الرشعية بهذا األمر  ،وهي خطوة تحســب للشيخ
حميد ونابعة من الوطنية عرف بها الشــيخ حميد
األحمر «.
وبحسب املصدر فقد أثار حديث الوزير األسبق
صالح ســميع املتشنج اســتياء بعض الحارضين
حيث قال أحدهم »:ال تنىس أن الجنوبيني يواجهون
الحوثيني حاليا يف الضالع وجرعوهم الهزمية».

