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تقارير

األمناء/غازي العلــــــــوي :
األمناء/ رصد ومتابعة :

الوحدوي  للتنظيــم  العام  شــن األمني 
الشــعبي النارصي عبداللــه نعامن هجوما 
الذعا عىل الرئيس هادي ونائبه عيل محسن 

األحمر وعىل قيادة الحكومة الرشعية.
وقال يف مؤمتر صحفــي عقده نعامن 
صباح الخميس 5 مارس 2020 ، مبدينة تعز 
"إن قيادات الحكومة الرشعية هي الســبب 
يف هزائم “نهم” و”الجوف” ووصف الجرنال 
عيل محســن بتاجر الحروب وقائد املجاميع 
اإلرهابية وأن تاريخه ميلء بالهزائم والفشل 

واإلخفاق".

وأوضــح يف املؤمتر الــذي عقده حول 
الوطنية  الساحة  األوضاع عىل  مســتجدات 
أن قيــادة الرشعية فشــلت يف إدارة الدولة 
ومل تســتطع أن تقدم منوذجًا جاذبًا للشعب 
املحافظات وترســيخ  اليمنــي يف مختلف 

االستقرار باملحافظات املحررة.
أن قيــادة الرشعية  ولفت نعــامن إىل 
عجــزت عن بناء جيش عىل أســس وطنية، 
وأن التنظيم النارصي كان يدرك ما ســتؤول 
إليــه األمور مــن بقاء تشــكيالت املقاومة 
قيادة  إىل توحيدها تحت  داعيًا  باملحافظات، 
واحدة حتى ال تتحــول إىل “جزر متناحرة” 

تقلق األمن والسكينة وهو ما حدث اآلن.

قيادات  غياب  أن  النارصي  القيادي  وأكد 
الرشعيــة جعل اليمن بابــًا للقوى اإلقليمية 
تتعامل مع من تريد وتقدم ما تشاء ملن تريد 
من الكيانات اليمنية، الفتًا إىل أن أي اختالالت 
يف بناء الجيش الوطني يتحمل مســؤوليتها 

الرئيس هادي ونائبه بشكل مبارش.
وقــال: "إن الكارثة بــدأت عندما انقلب 
الرئيس عبدربه منصــور هادي عىل التوافق 
الســيايس وأقىص خالد محفوظ بحاح من 
منصب نائــب الرئيس، وجــاء برجل ميلء 
بالهزائم والفشل وال يزال حتى اللحظة عنوانا 
لإلخفاق". يف إشــارة إىل الفريق الركن عيل 

محسن األحمر.

وأضــاف: "إن التنظيم أطلــق عددًا من 
الدعوات إلجراء إصالحات يف مؤسسة الدولة 
وإلغاء كافة القرارات التي أصدرها الرئيس وال 
تتوافق مع مخرجات الحوار الوطني". مشددًا 
عىل أن تلك القرارات، مثلت عبئا عىل الخزينة 
العامة وأدت إىل اإلخفــاق باملعارك وتأجيل 

حسم املعركة مع االنقالبيني.
واعترب نعامن “اتفاق استوكهومل” حول 
الحديدة ميثــل بوابة اإلخفاق للرشعية، وهو 
ما مّكن الحوثيني من رص صفوفهم وإلحاق 
ابتداء من حجور  بالرشعيــة  متتالية  هزائم 
والجوف. حســب  نهم  إىل  وصوال  والضالع 

قوله.

وتطرق نعامن خالل حديثه إىل النقاشات 
التي أجراها املبعوث األممي، مارتن غريفيث، 
مع القوى السياســية بالعاصمــة األردنية 
عاّمن، وقال إنها "كانت أشــبه بحوار يجري 
بني طرف واحد لغيــاب ممثلني عن جامعة 

الحويث واملجلس االنتقايل الجنويب".
وقال: "ال توجــد أي مؤرشات تلوح يف 
األفق القريب إلطالق جولة مشــاورات سالم 
جديدة، خصوصًا أن الظروف الحالية ال تسمح 
للرشعية أن تكون طرفًا قويًا بأي محادثات". 
يف إشــارة منه إىل خســارتها مواقع عىل 
بغرور  الحوثيني  األرض، فضاًل عن شــعور 

القوة واالنتصار.

األمناء/خاص:
علمت صحيفة "األمناء" من مصــادر وثيقة الصلة يف 
العاصمة السعودية الرياض بأنها قد جرت خالل األيام املاضية 
عملية محاولة لإلطاحة برئيــس الحكومة الرشعية د.معني 
عبدامللك من قبل مراكز النفوذ يف الرشعية والتي بسببها ُمنع 

معني قبل أسابيع من العودة إىل عدن.
وأفادت تلــك املصادر لألمناء بأن أحمــد العييس وحميد 
األحمر يقفان خلف مرشوع لإلطاحة مبعني وترشــيح أحمد 
عبيد بن دغر لرئاســة الحكومة متزامنا مع ضغط قوي من 

اإلصالح غري أن أطرافا يف الرشعية كانت ضد هذا القرار الذي 
كان سوف يتم مبوجبه اإلطاحة مبعني وتنصيب بن دغر.

وبحسب مصادر وثيقة فإن دول التحالف العريب تدخلت 
يف هذا املوضــوع وأعاقت مترير هذا القــرار الذي اعتربته 
مخالفا التفاق الرياض املوقع بني الحكومة الرشعية واملجلس 

االنتقايل .
مراقبون قالوا بأن اإلطاحة مبعني كانت هدفا لكل مراكز 
القوى يف الرشعية التي رصحت علنــا بأنها ضد بقاء معني 
رئيســا للحكومة الذي اصطدم مبراكــز النفوذ يف الرشعية 

واتخاذ إجراءات مل يكونوا يتوقعوها.

األمناء/خاص:
كّذب وزير الســياحة الدكتور محمد 
املستشــار  ادعاءات  قباطي،  عبداملجيد 
أنيس  الرشعية  الحكومــة  يف  الرئايس 
منصــور بتغريدتــه التي هاجــم فيها 
الســعودية واتهمهــا بالتنصــت عىل 
اتصاالت الوزراء واملســؤولني اليمنيني، 
ذلك بشخصه، متهاًم  واستشــهاده يف 
املستشــار منصور بأنه مدفــوع باملال 

القطري.
ترصيح  يف  قباطي  الوزيــر  وصف 
اململكة  الســعودية تهمــة  لـ"الوطن" 
بالتنصت والتســجيل للوزراء بأنه كالم 
تافه وأســلوب رخيــص وغري صحيح، 
وتابع »عندما أشــار إىل اســمي فهو 
كاذب، وأن هذا الكالم غري صحيح بتاتا، 
ومل يحــدث يشء من هــذا القبيل، ومل 
العميل«.  هذا  إال من  باملوضوع  أســمع 
وأضاف أن منصور لــو كان صادقا يف 

االتهام ألســنده بدليل قاطــع، »وكنت 
أنا يف أســوأ الظروف اكتفيت بالصمت 
وأهملت األمــر، ولكن هذا إجحاف ونوع 
من التطاول، واملؤســف أن هذا الرجل ال 
الرشعية  جهات  من  راتبه  يتســلم  يزال 

ووزارة اإلعالم«.
املستشار  أن  السياحة  وزير  وكشف 
الرئايس ذهــب إىل قطر وقاد من هناك 
حملــة ضد الســعودية مدفوعة الثمن، 
الفتًا إىل أن أنيس منصور عني مستشارا 
لوزيــر اإلعــالم، ثم عني بعــد ذلك يف 
الريــاض، وكان  اليمنية يف  الســفارة 
يدير موقع الســفارة اإلعالمي. وبني أن 
املستشــار قام بعد تعيينه بزيارة قطر، 
وتغريت أفــكاره وتوجهاته، وبات ميلك 
حاليــا إمكانات ضخمــة ولديه مواقع 
متعددة ومختلفة، وموظفون يف العديد 
تم  االجتامعي  التواصــل  وســائل  من 
السعودية  ملهاجمة  جميعًا  تســخريهم 
ومعاداتهــا، وتابع: »أقول عرب »الوطن« 

إن هذه االتهامات جــاءت بهتانا وزورا 
ومل تحصل، إذا لديه دليل كان يفرتض أن 

يقدمه بدال من هذا الكالم الرخيص«.
وزارة  صمت  قباطي  الوزير  ووصف 
اإلعــالم يف الحكومــة الرشعية وعدم 
الرد عــىل اتهامات منصــور بالكارثة، 
وتابع »أنا أثرت املوضوع عمدا كنوع من 
التنبيه حول ما يحدث، وهذا هو موقفي 
يف اآلخــر أن أوضح أن ما حدث هو نوع 
التلفيق والكذب واإلساءة للسعودية  من 
اليمن«.  الكبري عــىل  الفضــل  صاحبة 
وأضــاف أن هذه التهمة افــرتاء وهراء 
وكذب بواح، وقصــة مصنوعة بتزييف 
بائس، وتدليس رخيــص، فضاًل عن أنه 
ادعاء ســقيم وتجريف ســخيف يهدف 
العاهات  إلشــباع رغبات بعــض ذوي 
واألهواء املحبطة، مؤكدًا أن هذه الحملة 
القطريــة املكشــوفة واملدفوعة الثمن 

مصريها خارس. 

عدن / األمناء / غازي العلوي :
ترص قــوى النفوذ املســيطرة عىل 
امليض يف  النفطية  املشــتقات  ســوق 
طريق احتــكار عملية االســترياد غري 
األعظم  الســواد  وأنات  مكرتثة مبعاناة 
من هذا الشعب الذي أنهكته األزمات التي 
تفتعلها هذه القوى عرب اتخاذ هذا امللف 
كورقة سياســية البتــزاز دول التحالف 
االنتقايل  املجلس  عىل  والضغط  العريب 
لتعذيب الشعب من خالل قطع الكهرباء 
وانعدام الوقود من السواق ورفع أسعاره 
التي وصلــت إىل حد مل يعــد مبقدور 

املواطن تحمله .
ويرى خــرباء اقتصاد أن عدم وجود 
منافســني يف عملية استرياد املشتقات 
النفطية وجعل عملية االســترياد حكرا 
عىل قوى النفوذ طوال السنوات املاضية 
مّكن لويب الفســاد من إحكام سيطرته 
عىل امللف النفطي يف املحافظات املحررة 
وإيجاد  الفســاد  إمرباطورية من  وبناء 
أتبــاع تعمل لصالحــه يف كافة املرافق 
الهامة أبرزهــا رشكة مصايف عدن التي 
لصالح  تعمل  خاصة  منشأة  إىل  تحولت 
أشــخاص بعد أن كانت منشأة عامة تدر 

ماليني الدوالرات عىل الدولة .
واعترب مراقبون ومتابعون للشــأن 
النفطــي يف اليمــن بأن مــا تعرضت 
للخدمات  "فامبــا"  رشكة  له  وتتعرض 
التي تحاول كــر االحتكار  النفطيــة 
ودخول املنافســة يف عملية اســترياد 
الوقــود عقب قرار رئيــس الجمهورية 
بتحرير  هادي  منصور  عبدربه  املشــري 
سوق املشــتقات النفطية وإتاحة املجال 
أمام الرشكات والتجار السترياد املشتقات 
الدهشة واالســتغراب وينبغي  أمر يثري 
عىل كافة القوى السياسية واالجتامعية 
جانبها  إىل  والوقوف  الرشكة  مســاندة 
وبقوة لكــر االحتــكار وكبح جامح 
أوتيت  التي تحاول وبكل ما  النفوذ  قوى 
من قوة محاربة الرشكة ذات الرأســامل 

الجنويب .
ومــا تزال رشكــة "فامبــا" تتكبد 
خسائر فادحة، جراء عدم موافقة رشكة 
مصايف عدن الــذي تتحكم قوى النفوذ 
بقرارها عىل منح سفينة "فريت مارج" 
" التابعة لها والتي تحمل عىل متنها ٣٦ 
ألف طن مــرتي من مادة البرتول و)2١( 
ألف طن مرتي من مادة الديزل الترصيح 
الرسمي للدخول إىل ميناء الزيت لتفريغ 

حمولتها .
ووفقا ملصــادر نفطية فإن الرشكة 
تقوم بدفع ما يقارب "25" ألف دوالر يف 
اليوم الواحد عىل الرغم من اســتكاملها 
وحصولها  القانونية  اإلجــراءات  لكافة 
عىل املوافقات الرسمية  وتسديد الرشكة 
الدولة  للرســوم الجمركية ومستحقات 
مليون  مليار وتسعامئة  إىل  والتي تصل 
ريــال وفقا ملذكرة رســمية صادرة من 

وزارة املالية .
املجال  يف  وخــرباء  مراقبون  ودعا 
االقتصادي إىل رضورة اإلسناد املجتمعي 
ملساندة رشكة "فامبا" للخدمات النفطية 
وإنهاء  االحتــكار  لكر  تســعى  التي 
األزمــات التي تعصــف بالعاصمة عدن 
جراء انقطاع الكهرباء وارتفاع أســعار 
الوقــود وتحويل قضية منع ســفينتها 
املحملة بالوقود مــن الدخول إىل امليناء 
وبداية  عام  رأي  لتفريغ حمولتها قضية 
احتكار استرياد  للقضاء عىل مسلســل 
الوقود وتوجيه رضبة لقوى النفوذ التي 
وتواصل  املواطنني  مبعانــاة  تكرتث  مل 
فسادها ضاربة لكافة القوانني واألنظمة 

والتوجيهات الرئاسية عرض الحائط

األمناء/خاص:
شهد األســبوع املايض جملة من التحركات الدولية التي هدفت إىل تخفيض 
تصعيد مليشيات الحويث اإلرهابية يف اليمن وكذلك الضغط عىل مليشيات إخوان 
الرشعية لدفعها نحــو تنفيذ بنود اتفاق الرياض املوقــع مع املجلس االنتقايل 
الجنويب قبل أربعة أشــهر، غري أن هذه التحركات جاءت شكلية يف مجملها ومل 

تنعكس عىل األوضاع الداخلية باليمن.
وقام وزير الخارجية الربيطاين، دومينيك راب، بجولة خليجية شملت اململكة 
العربية السعودية، وبحســب مصادر دبلوماسية بريطانية، فإن لندن تعمل مع 
الســعودية بشــكل وثيق عىل تجاوز العقبات التي تواجه األزمة اليمنية، سواء 
عملية تطبيــق اتفاق الرياض بني حكومة الرشعية واملجلس االنتقايل الجنويب، 

أو دعم جهود املبعوث األممي للتوصل إىل اتفاق.
وكذلك أحدثت االنتهاكات املروعة التي ترتكبها املليشــيات الحوثية يف ملف 

ا، جاء هذه املرة من الواليات املتحدة . "املساعدات اإلنسانية" غضًبا غربيًّ
وبحسب مجلة "فورين بولييس" األمريكية فإّن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
تضغط عىل األمم املتحدة، لتقليص عمليات املســاعدات يف اليمن، حيث تسعى 
ا للســيطرة بشــكل أكرب ونهب املساعدات  املليشــيات الحوثية املدعومة إيرانيًّ

اإلنسانية يف األرايض الخاضعة لسيطرتها.

األمناء/خاص:
رد الباحث يف الشأن السيايس السعودي فهد ديباجي عىل أحمد عبيد بن دغر 
مستشــار الرئيس هادي بعد توجيه اتهامات للتحالف العريب وللمملكة بخذالن 

الجوف ونهم .
وقــال ديباجي يف تغريدة له عىل "تويرت" أن بن دغر  يحاول تربئة الرشعية 

من أحداث الجوف ونهم ويرمي بسقوط الجوف عىل التحالف العريب وحده .
وأضاف ديباجي أن بن دغر تناىس أنه كان جزءا أساسيا يف  الرشعية وجزءا 
أساســيا يف فسادها ويف فشــلها يف عدة محاور وجبهات ويِف تجاهل خدمة 

املوطن اليمني البسيط يف كل املحافظات .

تعز/األمناء/خاص:
كشــف مصدر أمني، عن إجراءات أقرتها الســلطات األمنية والعسكرية يف 
محافظة تعز ملواجهة ما اعتربته هذه السلطات احرتازًا أمنيًا ضد خاليا الحوثيني 

التي دخلت وتدخل إىل مدينة تعز.
وقال املصدر، إن اإلجراءات تشمل منع دخول وافدين من محافظات إب وذمار 
وصنعــاء وعمران وصعدة وحجة إىل تعز إال بضامنة من أحد ســكان املدينة أو 

معرف.
وأبلغت ســلطات األمن يف تعز الفنادق واللوكندات الشعبية بعدم تسكني أي 
شــخص من خارج تعز وبالذات من املحافظات املذكورة ما مل يحمل ترصيحا من 

أقسام الرشطة يف املدينة.
وقال املصدر إن اإلجراءات تشــمل كذلك سائقي الباصات والدراجات النارية 
وكل العاملــني يف القطاع التجاري، حيث طلبــت إدارة األمن من عقال الحارات 

موافاتها بقاعدة بيانات عن كل السكان من أبناء املحافظات الشاملية.
ومنعت إدارة األمن تأجري املنــازل واملحالت دون أخذ موافقة أو توقيع األمن 

عىل العقود.
وأشار املصدر إىل أن إدارة األمن وجهت بوضع مندوب يف فرزة املخا يف بري 
باشا، وذلك للرفع بأسامء كل املسافرين إىل الساحل الغريب، وكذلك الواصلني من 

املخا، من خالل أخذ بياناتهم يف نقطة الهنجر قبل دخولهم تعز.
وقــال املصدر إن هذه اإلجراءات أقرت خالل اجتــامع اللجنة األمنية مؤخرًا، 

بحضور خالد فاضل قائد املحور ومدير أمن تعز.

ف�صل حماولة انقلبية جديدة يف الريا�ض للإطاحة مبعني )تفا�صيل(

�صراع اأجنحة ال�صرعية يتفاقم.. ووزير يكذب ادعاءات م�صت�صار اإعلمي

ملف امل�صتقات النفطية.. ورقة قوى النفوذ البتزاز التحالف وتعذيب ال�صعب واملتاجرة مبعاناته

حتركات اإقليمية �صكلية لوقف جرائم احلوثي واالإ�صلح

باحث �صيا�صي �صعودي يرد على اتهام بن 
دغر للتحالف باإ�صقاط اجلوف

�صلطات تعز االإخوانية تقر حظر دخول 
املواطنني من )6( حمافظات �صمالية

اأمني عام النا�صري: علي حم�صن مثقل بالهزائم وقائد جماعات اإرهابية


