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الك�شف عن حلحلة للأزمة وتوافقات جديدة بني 
احلكومة و«االنتقايل« ب�شاأن اتفاق الريا�ض

قيادي من العيار الثقيل بحزب االإ�شلح 
يعلن تقدمي ا�شتقالته ويك�شف االأ�شباب

كتب / أحمد الربيزي :
 

التابعني  العييس، وجنود الرصفة  أموال 
لـ)القفيــش، العوبــان، لــؤي الزاميك، 
وامرهــوة، وجالل مقطــع( أضيف إليهم 
أطفاًل من ســوق لودر، مــع مجاميع من 
أقارب املذكورين، وما تبقى من اإلخونجيني، 
هؤلء هم قــوام فعالية )160مليون ريال( 
التــي أقامها املليارديــر أحمد العيىس يف 

مدينة لودر، حارضة البادية.
مام ذكر عــن فعالية الرصفة الكثري من 
الحكايات، ومنها مثال اشتباك باأليدي بني 
مجموعة من القامئــني عىل الفعالية بعد 

انتهائها، وكان السبب )تقاسم األموال(.
أقيمت )فعالية الرصفة( يف سوق الغنم 
املزدحــم ازدحامًا كبري، يف مثل هذا الوقت 
من كل عام مــام جعل الفعاليــة وكأنها 

ضخمة.
أحد جنود لواء )القفيش( وجد عتاًبا عن 

حضوره فعالية الرصفة، فقال: »التهديد بقطع النصف الباقي من 
راتبي هو من أجربين«. وأضاف: »لو كان راتبي يأيت عرب الكرميي 
مثل بعض األلوية لن أشــارك«. وأكدأانه مل يستلم من راتبه حق 

شهرين الـ)120ألف ريال( إل 70 ألف ريال ل غري.
الحقيقة املرة، أن فعالية مسرية التحدي التي أطلقتها قيادات 
النتقايل يف املنطقة الوسطى يف مســاء يوم أمس رغم ضيق 
الوقت إل أنها استطاعت حشــد أضعاف من حرضوا يف فعالية 
الرصفة حق العييس، إل أن إعالمنا مل يعطها اهتامما كبريا عكس 

فعالية الرصفة التي نقلتها »الجزيرة«.
اتصلت بالكثري ممن حرضوا فعالية مســرية التحدي يف لودر 
التــي أطلقتها قيادات النتقايل يف املنطقة الوســطى فوجدت 
معنوياتهم يف عنــان الســامء مؤكدين أن )فعاليــة الخيانة 
والرتزاق( التي أقيمت يف سوق الغنم قد فشلت رغم ما تم رصفه 
من أموال. ثانيا - حســب قولهم - أنها أظهرت أنها مع الحتالل 
مبا رفعته من شــعارات، وأسكتت بعض من يتشدق بأن )ائتالف 
العييس مــع الجنوب( األمر الذي فضحهــم وجعلهم عراة أمام 

جامهري الجنوب.

األمناء / خاص :
 

الحــزب  يف  القيــادي  رد 
الدكتور  اليمنــي  الشــرايك 
ياســني ســعيد نعــامن عىل 
الذي  اآلنــيس  خالد  ترصيــح 
هاجمــه فيــه ووصفــه فيه 

بـ)الُكتنه(.
سعيد  ياسني  الدكتور  وقال 
»بعــث يل صديــق  نعــامن: 
مبنشــور خالد اآلنيس السفيه 
املرة  نفســه هذه  يعرف  والذي 

بأنه قيادي يف حزب اإلصالح«.

واســتحرض الدكتور ياسني 
مثــال عدنيا مشــهورا لريد به 
عىل ترصيحــات اآلنيس، حيث 
اإلصالح  يف  :«لألخــوة  قــال 
أذكركم باملثل العدين الذي يقول 
تقوده  البسة  )اليل مييش وراء 

للجيل(.. الجيل يعني الزويل«.
هاجم  قــد  اآلنــيس  وكان 
بات  بأنه  نعامن،  سعيد  ياسني 
واملجلس  اإلمارات  مواقف  يؤيد 
اتهم  النتقايل يف عــدن، كام 
الحزب الشــرايك بأنه يشارك 

يف النقالب الحاصل يف عدن.

األمناء/خاص:

أكد مصدر ســيايس مطلع أن ”توافقــات جديدة“ متت بني 
الحكومة اليمنية واملجلس النتقايل الجنويب، بشأن البدء بتنفيذ 

الشق السيايس من اتفاق الرياض.
وأوضح املصدر يف ترصيح لـــ“إرم نيوز“، أن ”هناك حلحلة 
لألزمة والتوتر الذي كان ســائًدا يف الرياض خالل الفرة املاضية 
ا اإلعالن عن تفاصيل التوافقات  بني الطرفني، ومن املحتمل جــدً

الجديدة خالل الساعات القليلة املقبلة“.
وأضاف أنه بحســب التوافقات الجديدة، فإن منصبي محافظ 
عدن ومدير أمنها، سيكونان من نصيب املجلس النتقايل، مشرًيا 
إىل أن أحمد مللس ”هو املرشح األبرز لشغل منصب محافظ عدن“.

وبشأن الحكومة الجديدة، أشار املصدر إىل أن ”معني عبدامللك 
سيكلف بتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بني الجنوب والشامل 

من 24 وزيًرا، 12 للجنوب ومثلها للشامل“.
وتابع أن الحقائب الجنوبية ”ستكون 6 منها من نصيب املجلس 
النتقايل، عىل أن تكون الحقائب الســت األخرى لشــخصيات 
جنوبية محسوبة عىل الرشعية، ويحق لالنتقايل العراض عىل 

أي اسم يراه غري مناسب“ وفًقا للمصدر.
ويف ســياق متصــل، قال وزيــر الخارجيــة اليمني محمد 
الحرضمي، خالل لقائه ســفراء الدول الخمــس دامئة العضوية 
يف مجلس األمــن لدى اليمن، إن هناك ”جهــوًدا كبرية ومقدرة 
يبذلها األشقاء يف السعودية للمساعدة يف استئناف تنفيذ اتفاق 

الرياض“.
فيام أكد السفراء عىل ”أهمية تنفيذ اتفاق الرياض“، معربني 
عن أملهم يف إحراز تقدم يف املفاوضات الجارية بهذا الخصوص.

األمناء / خاص :

أعلن قيادي من العيار الثقيل يف حــزب التجمع اليمني لإلصالح 
»إخوان اليمن« تقديم اســتقالته من رئاســة هيئة شورى اإلصالح 

احتجاجا عىل مامرسات قيادات حزبه.
وقال القيادي البارز يف حزب اإلصالح  أبو عيل الحســن بن عيل 
أبكر يف رســالته الســتقالة: »أنا اليوم وبعد رسالتي السابقة التي 
هنأت فيها إخواين يف املكتب التنفيــذي لإلصالح مبحافظة الجوف 
مبناســبة انتخابهم، وعطفا أيضا عــىل احتجاجي عىل التجاوز يف 
إجراءات النتخاب بعدم إشعار رئاســة هيئة الشورى املحلية مبوعد 
النتخابات ولو كإســقاط واجب، وألن هذا اإلجراء تم ومل يسبقه ومل 
يتبعه ل اتصال ول اعتذار ول حتى إخبار باألمر، فأنا اليوم أعلن تقديم 
استقالتي من رئاسة هيئة شورى اإلصالح املحلية بالجوف، احتجاجا 
مــن جهة وإتاحة من جهــة أخرى إلكامل عجلــة التغيري يف هيئة 
الشورى.. حتى يسري اإلصالح بجناحني جديدين يسهامن يف تحقيق 
تطلعات كافة أعضاء وأنصار التجمع اليمني لإلصالح يف الجوف ويف 

غريها«.
وأضاف أبكر: »سأظل أحتفظ بعضويتي يف الهيئة ويف اإلصالح، 
إل إن كان لإلخــوة يف األمانة العامة لإلصــالح رأي آخر وطلب آخر 

بالخروج من الحزب نهائيا ألي اعتبارات فيمكنهم اإليحاء يل بذلك«.

األمناء / خاص :
 

كشــفت مصادر مطلعة مبيناء النشيمة 
النفطي مبحافظة شــبوة، أن مافيا النفط 
لحكومة هــادي تتأهب لعملية نهب جديدة 
لزهاء مليون وخمسني ألف برميل نفط خام، 
مصدرها حقول النفط مبحافظة شبوة التي 
تسيطر عليها قوات من حزب التجمع اليمني 
لإلصــالح الفرع املحيل لجامعــة اإلخوان 
املســلمني واملوالية لنائــب الرئيس اليمني 

الجرنال عيل محسن األحمر.
أن نائب مدير مكتب  ولفتت املصادر إىل 
الرئيس هادي الشيخ / أحمد صالح العييس 
ورشيكــه الرئييس نائب الرئيــس الفريق 
األحمر باإلضافة إىل محافظ شــبوة محمد 

صالح بن عديو باتــوا رشكاء لنهب ماليني 
الرباميل مــن النفط اليمنــي الخام وبيعه 

لصالحهم خارج اليمن منذ سنوات.
النفطية  الناقلة  أن  املصــادر  وأوضحت 
العمالقة التــي تدعى )نيكتار يس( القادمة 
من سنغافورة وصلت إىل الساحل الجنويب 

لليمن يوم أمس األول.
وأشــارت املصادر أن الناقلــة العمالقة 
ترسو اآلن يف ميناء النشيمة النفطي الواقع 

عىل بحر العرب جنويب محافظة شبوة.
ونوهت املصادر إىل أن السفينة العمالقة 
تتأهب لشــحن مليون وخمسني ألف برميل 

نفط خام .
وأضافت املصــادر أن نائب مدير مكتب 

الرئيس هادي وهامور النفط املدرج اســمه 
العقوبات  للجنــة  الســوداء  القامئة  عىل 
الشيخ  الدويل  األمن  ملجلس  التابعة  الدولية 
أحمد صالح العييس هو الوكيل املالحي لنهب 

هذه الشحنة النفطية الكبرية كسابقاتها. 
املتزعم  العيــيس  أن  املصــادر  وأردفت 
مافيا النفط اليمنــي ولصوص نهب ثروات 
اليمن وبيع األوطان مســتمر يف صفقاته 
املشبوهة بغطاء رشكائه يف حكومة هادي 
اليمنــي ومتحديا نظام  القانون  ومتجاوزا 
العقوبات الدولية وعىل مرأى ومسمع األمم 
املتحــدة ومجلس األمن الــدويل واملبعوث 
األممي لليمن وبتواطــؤ فاضح ومخٍز لهم 

جميعا.

الرياض / األمناء / خاص :
 

قالت مصادر لصحيفــة »األمناء« بأن الرشعية اليمنية 
املقيمة يف الرياض رفضت مســاء أمــس ويف اللحظات 
األخرية التوقيع عىل اتفاق تــم التوصل إليه يتم مبوجبه 
البدء بتنفيذ الشق السيايس من اتفاق الرياض املوقع بني 

الحكومة الرشعية واملجلس النتقايل الجنويب.

وقالــت املصــادر إن الرشعية كانت تطالــب املجلس 
النتقــايل بأن يتخىل عــن اإلدارة الذاتيــة، إل أنها وبعد 

موافقة النتقايل عىل الطلب تراجعت عن التوقيع.
وأفادت  املصادر لـــ »األمناء« بــأن الرشعية ترى أن 
النتقــايل الجنويب قــد حصل عىل ما يريــده من اتفاق 
الرياض الذي ل ينص عىل  عودة ســقطرى للرشعية حد 

زعمها.

األمناء/خاص:
 

مليشــيات  يتبع  جنــدي  تعرض 
أيام  بعد  املخاليف يف مدينة شــقرة 
من وصول أول دفعة من املليشــيات 
املدعومة من تركيا إىل جبهة شــقرة 
إىل  الجنوبيني  قتال  يف  للمشــاركة 

طلق ناري.

وقال مصدر خاص لـ »األمناء« أن 
يتبعون مهران  أفراد  بني  خالفا نشب 
يتبعون  آخرين  جنــود  مع  القباطي 
لؤي الزاميك بســبب خالف شخيص 
يف مدينة شــقرة وتطور الخالف إىل 

تبادل إطالق نار بني الجنود.
الشــتباك بني  أن  املصدر  وأضاف 
الجنود  صــادف مع مرور طقم يتبع 

مليشــيات املخاليف ما تســبب يف 
إصابة أحد الجنود، حيث تم إســعافه 

إىل مستشفى عتق وحالته حرجة.
وتشهد جبهة شقرة توتًرا عسكرًيا 
بعد مطالبة مليشــيات املخاليف من 
مهــران القباطي تســليم من أطلق 
القباطي  فيام  الفــرد  عىل  الرصاص 

يرفض تسليمه حتى اللحظة.

حتركات لنهب مليون برميل نفط من ميناء الن�شيمة النفطي

ال�شرعة تعرقل اتفاقا و�شيكا يف الريا�ض

توتر ع�شكري بعد اإ�شابة جندي من ملي�شيات املخليف يف �شقرة

مباذا رد يا�شني �شعيد نعمان فعالية ال�شرفة ف�شلت رغم الـ)160مليون( ريال
على ت�شريح قيادي اإ�شلحي؟


