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أخبار

األمناء/خاص:
كشــف مصدر رفيــع يف البنك املركــزي اليمني عــدن، أن اململكة العربية 
الســعودية وافقت عىل ضخ 120 مليون دوالر إىل السوق اليمنية، وهو املبلغ 

املتبقي من أصل الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دوالر.
وأكد املصدر أنه خالل األيام القليلة القادمة ســيتم سحب 120 مليون دوالر 
وضخها إىل السوق لدعم املواد الغذائية األساسية، بعد توقف منذ مارس 2020.

وقال املصدر، إن الحكومة اليمنية واململكة العربية الســعودية توصلتا إىل 
تفاهامت متقدمة بخصوص إيداع وديعة سعودية جديدة، ال تقل عن 3 مليارات 

دوالر، بعد التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ الرشوط املرتبطة بالوديعة.
وأضاف: "إن الرشوط متثلــت بالتزام الحكومة اليمنيــة بتحصيل املوارد، 

والشفافية بعمليات رصف الوديعة، ومحاربة الفساد".
تأيت االنفراجة املالية يف وقت يعاين فيه االقتصاد اليمني والنشاط التجاري 
من شلل تام، وإرباك يف أوساط الناس، بسبب توقف العمليات التجارية وإغالق 
متاجر بيع الجملة والتجزئة، جراء تدهور ســعر الريال إىل مستويات منخفضة 

وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ووصل سعر الدوالر الواحد إىل 1360 ريااًل، والريال السعودي إىل 360 ريااًل، 

يف التعامالت املرصفية خالل النصف الثاين من أكتوبر الجاري.
وتوقع خرباء ماليون أن يشــهد ســعر الريال اليمني تحســنًا خالل األيام 
القادمة مع حقن الســوق مببالغ نقدية من العملة الصعبة، ويرتاجع إىل 800 

ريال للدوالر.
وقالوا مع تحسن أسعار النفط 84 دوالرا للربميل، واإلفراج عن 120 مليون 
دوالر باقي الوديعة السعودية، وقدوم الوديعة السعودية الجديدة، والسحب من 
مخصصات اليمن مــن صندوق النقد الدويل البالغة 650 مليون دوالر، واإلفراج 
عن أرصدة البنك املركزي املجمدة بـ"بنك إنجلرتا" البالغة نحو  100 مليون دوالر، 

عوامل تكبح تضخم سعر الرصف.
وكانت السعودية قد قدمت دعاًم ماليًا لالقتصاد اليمني، بقيمة تتجاوز 2.2 
مليار دوالر يف مارس 2018، ودعم وقود الكهرباء بنحو 180 مليون دوالر، كان 

حاساًم يف مساعدة اليمن عىل الهروب من االنهيار االقتصادي. 

شبوة / األمناء / خاص :
تواصل مليشــيات الرشعية اإلخوانية يف شبوة، منع أرسة القيادي يف 
املقاومة الجنوبية حســان عبدالله ســامل امليطي القمييش من لقائه، منذ 

اعتقاله قبل 28 يوًما.
اختطف مســلحو األمن املركزي، التابع ملليشــيات الرشعية اإلخوانية، 
القمييش يف نقطة عني بامعبد مبديرية رضوم، 23 ســبتمرب املايض، أثناء 

اتجاهه إىل مدينة املكال.
وأصيب القمييش خالل مشاركته مع قوات التحالف العريب عىل الحدود 
السعودية يف مواجهات مع مليشيات الحويث املدعومة من إيران، كام شارك 

يف تطهري شبوة من مسحيل املليشيا اإلجرامية يف حرب 2015.
وتكثف الســلطة اإلخوانية تنكيلها بأبطال النخبة الشبوانية واملقاومة 
الجنوبيــة، يف عمليات اختطاف واغتيال ممنهجة، بينام تســلم مديريات 

اسرتاتيجية يف محافظة شبوة ملليشيا الحويث اإلرهابية.

حلج/ األمناء / صدام اللحجي:
أدىل العميــد علوان ســعيد عبدالله العطري مدير رشطــة طور الباحة م/ 
لحج بترصيحات مهمة حول ما تشــهده املديرية من تجاذبات سياسية وأمنية 

انعكست سلبًا عىل أوضاع الناس.
وكشف العميد العطري، املكلف مؤخرًا مديرًا لرشطة مديرية طور الباحة، يف 
أول ترصيح إعالمي عن أجندات ينفذها ”حزب اإلصالح“ يف محاولة منه إسقاط 

املديرية وإغراقها يف أتون الفوىض واالقتتال والثارات - حد وصفه.
وقال: "ما يحدث يف املديرية من اقتتال وثارات بني القبائل تعود ألســباب 
عديدة، أبرزها وجود جهات محسوبة عىل السلطة املحلية دأبت عىل نرش نقاط 

أمنية مستحدثة يتم استخدامها للجبايات".
وعن أسباب انتشار نقاط الجبايات قال: "فيام يتعلق بنقاط الجبايات نحب 
نوضــح للرأي العام أن هذه النقاط تقف وراءها جهات تقوم بتشــكيلها خارج 
نطاق وإطار القانون وتســتعني باللواء الرابع لغرض إسقاط املنطقة واألدهى 
من ذلك أن نقاط الجبايات متتلك الســالح الثقيل واملتوسط وعتاد ومتوين حيث 
تحولت هذه األســلحة بيد بعــض القبائل ليتم اســتخدامها للقتال فيام بينهم 
وتعميق الفتنة ومتزيق النسيج االجتامعي القبيل يف مناطق طور باحة لحج“.

وقال: ”سنعمل عىل وضع حدًا لنقاط الجبايات عن طريق خطة أمنية إلعادة 
وترتيب النقاط بــني الحزام األمني واألجهزة األمنية، وســيتم رفع كل النقاط 
املستحدثة التي أربكت املشهد األمني، وســنقوم بإحالة امللفات املرتاكمة التي 
كانت عالقــة يف إدارة األمن ورفعها للجهات املختصــة للبث فيها دون تأخري، 

باإلضافة إىل ترتيب العمل يف املنظومة األمنية للمديرية“.

انفراج اأزمة �ضعر ال�ضرف و�ضخ 120 مليون 
دوالر اإىل ال�ضوق ووديعة �ضعودية قادمة
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اللواء بن بريك يلمح باالإدارة الذاتية الإنقاذ ال�ضعب ويوؤكد: اجلوع كافر ومن اأنذر فقد اأعذر

حيدان يعني حوثًيا مبن�ضب رفيع يف وزارة الداخلية

قناة اجلزيرة تكّذب نف�ضها وتف�ضح االإخوان وتن�ضف االإمارات

م�ضت�ضار للرئي�س هادي يطالب بلجنة حتقيق لك�ضف اأ�ضباب �ضقوط بيحان دون قتال

عدن / األمناء / خاص :
الوطنية  الجمعيــة  رئيــس  أملح 
اللواء  الجنويب  االنتقــايل  للمجلس 
الركن أحمد سعيد بن بريك إىل إعالن 
الشعب  الذاتية، مجددا، إلنقاذ  اإلدارة 

من املجاعة.
وقال بــن بريــك يف تغريدة له 

واملجلس  كافر،  " الجوع  تويرت:  عىل 
االنتقايل لن يكون شــاهدًا عىل ذبح 

شعبه". 
وأكد بن بريك أنهم سيكونون يف 
اختيار  يف  لشعبنا  الصفوف  مقدمة 
الطريقة املناســبة لقلــب الطاولة. 

مضيفا : "قد أعذر من أنذر".
جدير بالذكر أن املجلس االنتقايل 

الجنويب جّمد اإلدارة الذاتية بضغوط 
ســعودية، مقابل تشــكيل حكومة 

مناصفة بني الشامل والجنوب.
الحكومة يف  تنجــح  هــذا ومل 
املناطق املحررة  مهامها، حيث تشهد 
غيابا يف الخدمات، وانهيارا اقتصاديا 
مخيفا باإلضافة إىل انقطاع املرتبات 

ألكرث من 9 أشهر عن املوظفني.

االمناء/ خاص :
علمت صحيفة "األمناء" أن وزير 
الركن  اللواء  املوايل لإلخوان  الداخلية 
قىض  قرارا  أصدر  قد  حيدان  إبراهيم 
بتعيني فائز غالب مفتشًا عامًا لوزارة 
تعيينه  عن  عجزه  بعد  وذلك  الداخلية 

يف العاصمة عدن.
 وقالت مصــادر مطلعة إن قرار 
حيدان بتعيني القيادي األمني الحويث 
غالب بهــذا املنصب األمنــي الرفيع 
الرئاسة وإصدار  إىل موافقة  بحاجة 

قرار جمهوري بذلك .
جدير بالذكــر أن فائز غالب الذي 
عينه حيدان مفتشــا عاما يف وزارة 
الداخلية سبق وأن تم تعيينه من قبل 
الحوثيــني يف العــام 2015م مديرا 
الضبــاط يف وزارة  عاما لشــؤون 
العام 2017م  أواخــر  الداخلية حتى 
حيث تم خروجه من العاصمة صنعاء 
يف عــام 2018م مبوافقة الحوثيني 
ورحل إىل الريــاض ومن ثم عاد إىل 

عدن بعد عودة الحكومة إليها.
بحرص  يقوم  غــالب  فائز  وكان 

الداخلية  الكاملة لــوزارة  البيانــات 
ويقــوم بإرســال املعلومــات إىل 
غادر  أمره  انكشف  وحني  الحوثيني، 
إىل القاهرة وحاليــا عاد إىل مدينة 
ســيئون، وتم تعيينه بهــذا املنصب 

الرفيع.
مراقبــون قالــوا لـ"األمناء" إن 
اإلخوان بواســطة حيــدان يهيئون 
للجامعات  موقعا  سيئون  تكون  بأن 
اإلرهابيــة حتــى يوفــروا الذريعة 

للحويث بدخول حرضموت.

االمناء/ خاص :
عىل مدى أكــرث عامني واإلخوان 
وإعالمهم  اليمنيــة  الرشعيــة  يف 
القطرية،  الجزيرة  إضافة إىل قنــاة 
اإلماراتية  القــوات  تواجــد  يّدعون 
يف ســقطرى ليأيت برنامج متحري 
الجزيرة وينســف كل تلك االدعاءات 

واألكاذيب.
وأنصفت قنــاة الجزيرة القطرية 
برنامج  يف  اإلمارات،  دولة  مرة  ألول 
املتحري، الــذي يتحدث عن األطامع 
املبكرة يف جزيرة سقطرى، ومل يأِت 
تواجد  تؤكد  معلومات  بأي  الربنامج 

للقوات اإلماراتية يف سقطرى. 
ماجد  الجنويب  الصحفــي  وقال 
الداعــري إن برنامج املتحري يفضح 
اإلمارات  وينصــف  الجزيــرة  قناة 

بسقطرى. 
وقــال الداعــري إن املتحري أكد 
ترددت عن  التــي  األنباء  عدم صحة 

وجود تجنيس إمارايت ألهايل جزيرة 
بقرارات  املحمية  الجنوبية  سقطرى 
دولية تعترب ســت جزر فيها مصنفة 
باسم  مســجلة  عاملي  تراث  كمعامل 

اليمن. 
ونفــى املتحري وجــود رشكات 
الجزيرة  عىل  فعال  إماراتية  اتصاالت 
الفريدة عامليــا واألكرب  الســياحية 
عربيا كــام كان يروج إعالم اإلخوان 

مبا فيهم قناة الجزيرة. 
يف  الجزيرة  قنــاة  وأوضحــت 
برنامجها أن هناك عملية إجالء كامل 
متت فعــال لكل القوات العســكرية 
اإلماراتية مــن الجزيرة، وفق ضغط 
سعودي جاء بناًء عىل موقف رئيس 
الحكومة الســابق أحمــد بن دغر، 
التحقيق بأن اإلمارات مل  واســتنتج 
تجد بًدا مــن املغــادرة بقواتها من 
الجزيرة، وأن قوات االنتقايل الجنويب 

قامت مقامها هناك. 
قناة  نقلته  مــا  مراقبون  واعترب 

القناة  أكاذيــب  ينســف  الجزيــرة 
ويفضــح حزب اإلصــالح اإلخواين 
الذي لطاملا ادعى أن الجزيرة الجنوبية 
تحت االحتالل، كام أن املتحري أنصف 

اإلمارات ألول مرة. 
وقال الداعري إن املتحري عجز عن 
بث لقطة أو مشهد يظهر فيه أي علم 
لدولة االحتالل اإلمارايت لســقطرى 
يرفرف عىل أي مؤسسة حكومية أو 
التحقيق  عجز  كام  بسقطرى،  مبنى 
تعامل  تثبــت  وثيقة  أي  نــرش  عن 
تحت  كمنطقة  الجزيرة  مع  اإلمارات 

سيادتها أو نفوذها. 
واختتــم الداعري بالقــول: "إن 
التحقيق كان شهادة لإلمارات وليس 
يعرف  التي  الجزيــرة  تلك  يف  عليها 
الجميــع حجم إهاملها مــن اليمن 
وإمكانيــة قبول أهلهــا بأي طامع 
ويحسن  ليخدمهم  يأيت  موقعها  يف 

ظروفهم".

شبوة / األمناء / خاص :
اســتنكر مغردون جنوبيون خيانة 
املحافظة اإلخواين محمد عديو للجنوب 
بتســليم مديريات بيحان وعســيالن 
ملليشيا الحويث اإلرهابية، دون مواجهة 
للمقاومــة بدحرها، يف  الســامح  أو 

هاشتاج )خيانة بن عديو لشبوة(.
لبدء  بإقالته مــن منصبه  وطالبوا 
املدعوة  الحويث  مليشيا  مع  املواجهات 
من إيــران بعيًدا عــن مؤامرات تنظيم 
اإلخوان وتواطــؤ الرشعية اإلخوانية، 
مؤكدين أن عديو يقود تحالف الطرفني 

عىل الجنوبيني يف أرض شبوة.
الرشعية  مليشيات  بتسليم  ونددوا 
اإلخوانية مديريات الجنوب إىل مليشيا 
الحويث اإلرهابية، عىل الرغم من الدعم 

بينام  العــريب،  التحالف  مــن  الهائل 
القوات املسلحة الجنوبية تقاتل وتصمد 
يف جميع الجبهات دون خسارة مديرية 
االنتقايل  املجلس  قيــادة  تحت  واحدة 

الجنويب.
ولفتــوا إىل أن اســتمرار التحالف 
واإلخوان  الحوثيــني  بــني  الــري 
اإلرهابيــني، يهدد بضيــاع تضحيات 
شعب الجنوب لدحر املليشيات الحوثية 
والتنظيامت اإلرهابية خالل الســنوات 
املاضية، ويعيد املعركة إىل املربع األول.

وأكــدوا أن أبناء محافظة شــبوة 
اإلرهايب  اإلخــوان  تنظيم  يرفضــون 
الحويث  الفاســدة ومليشيا  والرشعية 
وأجندتهام  إيــران،  مــن  املدعومــة 
الجنوب،  اإلجرامية لوأد تطلعات شعب 

ونهب ثرواته ومواصلة استنزافه.

إىل ذلــك أدان عضو مجلس النواب 
عوض  الشيخ  هادي  الرئيس  مستشار 
محمد الوزير ما تعرض له أبناء مديرية 
نصــاب مبحافظة شــبوة يف مخيم 
من  املواطنني  منــع  وكــذا  االعتصام 
التظاهر احتجاجًا عىل تدهور األوضاع 

املعيشية.
وطالب الشــيخ الوزير يف بيان له 
تلقت "األمناء" نســخة منه بالتحقيق 
يف املشــاريع الوهمية، وكذلك بلجنة 
مــن الرئيــس والربملــان والحكومة 
والتحالف للتحقيق يف ســقوط ثالث 
مديريــات يف محافظة شــبوة خالل 
إال  أي طلقة  ساعات قليلة دون إطالق 
من بعض القبائــل، وأين ذهب محور 
ألوية ومل يطلق  كامل يتكون من ستة 

طلقة واحدة؟!

خيانة بن عديو ل�شبوة.. دعوات للتحقيق والمحاكمة والتحرير..


