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االمناء/ خاص :
يف  اليمنية  الســفارة  فضائــح  تتواىل 
املنوط  بدورها  القيــام  مــن  وبدال  القاهرة 
بها يف تسيري شــؤون اليمنيني هناك وحل 
مشــاكلهم، انصب اهتامم السفارة باإلفراج 

الجمريك عن شحنة من الخمور.
وكشــفت وثيقة عن تقدم السفارة، عرب 
امللحق العســكري يف الســفارة اليمنية يف 

القاهرة، ثابت عبد هيثم عيل، بطلب لإلفراج عن 
شــحنة خمور مكونة من 45 زجاجة سعة لرت، 

و60 زجاجة سعة ربع لرت.
ويظهر توقيع املدعو محمد مارم سفري اليمن 

لدى القاهرة، عىل ذيل الوثيقة وختم السفارة.
وســبق للســفارة اليمنيــة يف القاهرة أن 
تورطت يف قضايا فسادة كثرية منها رسقة املنح 
الخاصــة بأوائل الجمهوريــة وبيعها عىل أبناء 

تجار ومتنفذين يف الدولة.

أخبار

األمناء/ خاص:     
كشــف الكاتب واملحلل العســكري 
العميــد خالــد النيس، عن انســحاب 
العرشات مــن الجنــود الجنوبيني من 
شقرة، مشــرًيا إىل إن حكومة الرشعية 

قامــت باســتبدالهم بجنــود من تعز 
ومأرب.

وقــال النيس: "عىل مســؤوليتي 
أكرث الجنوبيني انسحبوا من معسكرات 
قوات الرشعية يف شقرة وتم تعويضهم 

مبقاتلني من تعز ومأرب".

وأضــاف: "وهم شــباب تنقصهم 
الخربة تم الزج بهم يف أرض ال يعرفونها 

وال تعرفهم أو تقبل بهم". 
القرار  اتخــاذ  تم  "وإذا  وأوضــح: 
بتحرير شــقرة سيتم ذلك وبكل سهولة 

إذا تم تأمني املعركة إن شاء الله".

شبوة / األمناء / خاص :
كشف الشيخ تريك الخليفي مستشار 
محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن 
عديو، أن املحافظــة متر يف أكرب مرحلة 

فساد وعبث للامل.
ونرش الشيخ تريك الخليفي، منشور 

كلمة  فيه:”  قال  فيســبوك  صفحته  يف 
الحق بقولها بكل شــجاعة، شبوة فيها 

فساد غري طبيعي، وكله مرصود”.
وأكد الخليفي أن محافظ شبوة محمد 
صالح بن عديو قام بتعيني شخصيات يف 
بيوتها  يف  “نامئة”  كانت  هامة  مناصب 

وال متلك خربة إدارية.
وأفــاد الخليفي أن ابــن عديو عني 
أطفاال ما عندهم خربة يف العمل اإلداري، 
تدخل  والواســطة  محســوبيات  وكلها 
النفط  مع الشــباك، وأولهم مدير رشكة 

اإلخواين صالح الكديم سبولة.

عدن / األمناء / خاص :
أفاد مصادر مسؤول يف رشكة النفط 
بعدن برفع سعر مادة البرتول يف السوق 
املحلية إىل 6600 ريال للصفيحة ســعة 

20 لرت.
وقال املصدر أن الرشكة اضطرت لرفع 
ســعر مادة البرتول يف الســوق املحلية 

إىل 6600 ريال للصفيحة ســعة 20 لرت، 
بالنطــاق الجغرايف التابــع لها واملتمثل 
مبحافظات “عدن ولحج وأبني والضالع”.

وأوضح املصدر أن رفع الســعر يأيت 
بسبب ارتفاع أســعار املشتقات النفطية 
عامليــا باإلضافة إىل تدهور رصف الريال 

اليمني مقابل الدوالر األمرييك.

وأشــار إىل أن املشــتقات النفطية 
يتم اســتريادها من الخارج نتيجة توقف 
مصايف عدن عن العمل والظروف الراهنة 
التي متــر بها البالد بشــكل عام، مؤكدا 
لتخفيف  تعمل جاهدة  الرشكة  قيادة  بأن 
معاناة املواطنني واستقرار السوق املحلية 

ومحاربة األسواق السوداء.

األمناء/ رصد ومتابعة خاصة:
للقيادي يف  املــرب  الفيديو  يعترب 
الجناح العســكري لحزب اإلصالح، ذراع 
اإلخوان يف اليمــن، تكتيكًا إخوانيًا لزرع 
الشك يف كل الرشكاء املناهضني لجامعة 
ما  بعد  اليمن،  الحويث ومرشوعهــا يف 
وصل حزب اإلصالح ليقني بتسببه برضر 
كاٍف مينع إعادة توحيد جميع الجامعات 

ضد الحوثيني.
هذا ما ذهبت إليــه الخبرية والباحثة 
وهي  تســوكرمان،  إيرينا  األمريكيــة، 
القومي  واألمن  اإلنسان  لحقوق  محامية 
ومختصــة بالشــأن اليمنــي والرتيك 
أكدت  الراديكاليــة، والتي  والجامعــات 
أن التريب يكشــف كذلــك أنه ال ميكن 
جادين  ليســوا  وأنهم  باإلصالح،  الوثوق 
يف محاربة الحوثيني فحســب، بل إنهم 
يســتخدمون الرصاع ملصلحتهم الخاصة 
منذ البداية، إذ إنهــم كانوا مع الحوثيني 
طوال الوقت وانضموا إىل التحالف بهدف 

تقويضه والتسبب يف مشاكل.
تقول تسوكرمان، يف ترصيح خاص 
لوكالة خرب، إن إخوان اليمن يحاولون مرة 
أخرى من خالل هــذا اإلجراء املتمثل يف 
اســتعادة املبادرة وتعطيل التقدم املحرز، 
صارمة  إجراءات  اتخاذ  يستدعي  ما  وهو 
وحاســمة، تظهر أن التحالف جاد للغاية 
بشــأن أهدافه ولن يسمح لهذه العنارص 

بتخريب أي عملية ضد مليشيا الحويث.
التريب يثبت كذلك -والكالم للباحثة 
األمريكيــة- أن هناك خالفــات حقيقية 
داخل صفوف حزب اإلصالح، ولذا ال يوجد 
استغالل هذه  التحالف من  ســبب مينع 

الخالفات ومفاقمتها.
واكــدت أنه " بــدون وجود حكومة 
رشعية عىل األرض، يســتطيع اإلصالح 
االدعاء بأنه الحكومة ألن الخطوة التالية 
بالنسبة لإلصالح هي  االستفزاز  بعد هذا 
استخدام أي عذر لالنقالب عىل الحكومة 
علنًا وإحداث رشخ كبري وتشويه سمعتها 
متاًما لدرجــة أن املجتمع الدويل يضطر 

إىل االعــرتاف بالحوثيني أو التحالف بني 
اإلصالح والحوثيني كسلطة رشعية، فهذا 
ما تعمل كل مــن تركيا وقطر وإيران من 

أجله.
وتؤكد الباحثة األمريكية والخبرية يف 
الشأن اليمني، أن إخراج نفوذ تركيا وقطر 
هو مرشوع طويــل األمد يجب القيام به 
بذكاء ودون التسبب يف إشعال املواجهات 
التي تــرتك الحكومة والســعوديني يف 
موقف ضعيف ومعزول سياســيًا وعىل 
األرض بفضل الجهود الدعائية التي يقوم 

بها كل هؤالء املتطرفني.
وأشــارت إىل أن هنــاك مخــاوف 
مرشوعــة بشــأن تبــادل املعلومــات 
اإلصالح  حــزب  بــني  االســتخباراتية 
والحوثيــني. ولهذا الســبب، يجب عىل 
معلوماتهم  لحرص  تدابري  اتخاذ  التحالف 
بعناية شــديدة وزيادة األمن حتى يحني 
الوقت الذي يصبح فيه من املمكن التعامل 
مع قضيــة اإلصالح بطريقة سياســية 

مبارشة.

عدن "األمناء" خاص:
أقامت اللجنة التحضريية لالعتصام الحقوقــي املفتوح الذي تجاوز 
الـ35 يومًا أمام مقر قيادة قوات التحالف العريب بالعاصمة عدن، مسرية 
راجلة للمعتصمني توجهت من ســاحة االعتصام إىل البوابة الرئيســية 
لقوات التحالف العريب مرددين شعارات التمسك واإلرصار الستعادة كافة 

الحقوق احقاقا لكافة املطالب الرئيسية واالساسية املعلنة لالعتصام .
وردد املتظاهرون شــعارات منضبطة أعدتهــا قيادة االعتصام وهي: 
)يا تحالف صح النوم، ال تراجع بعد اليوم، يا تحالف أســمع أســمع، عن 

حقوقنا لن نرتاجع، يا تحالف جاوب جاوب، قوم قوم ويف الواجب(.
وقالت الهيئة يف بيانها ان "أي أصوات تردد غري ذلك فهي ال تنســب 

لقيادة الهيئة واالعتصام، اكان بطريقة الدبلجة أو غريها".
وتقدم املســرية اللواء الركن صالح عيل زنقل رئيــس الهيئة والعميد 
ناجي العريب رئيس اللجنة التحضريية لالعتصام وعددًا من أعضاء اللجنة 

التحضريية.
وألقى رئيس الهيئة كلمة قصرية شــكر فيهــا كافة املعتصمني عىل 
صمودهم وثباتهم يف االعتصام لفرتة 35 يومًا، مؤكدًا استمرار االعتصام 

وتنفيذ نشاطات تصعيدية حتى تلبية املطالب.
ودعــا دول التحالف إىل إعادة النظر يف سياســة التجاهل واملامطلة 
تجــاه مطالب املعتصمني، مجددًا بأن قيــادة الهيئة واللجنة التحضريية 
تعد لفعاليات تصعيدية حاشــدة قريبًا ســتكون الحاسمة، وستتحمل 
دول التحالف والحكومة املســؤولية ألي تبعات عكسية تخرج األمور عن 

السيطرة نتيجة لكل تلك املامطالت املتعمدة من قبلهم.
وألقــى ناجي العريب كلمة قصرية تحدث فيها بأن االســبوع القادم 
سيشهد تحركا احتجاجيًا تصعيديا سيغري املوازين وتضع حدًا لسياسات 

املامطلة والتسويف املتبعة.

عدن / األمناء / خاص :
كشف تقرير خاص مبراجعة حقيبة املشــاريع املمولة من البنك الدويل يف 
اليمــن، ان جامعة  الحويث وبتعاون مع قيادات بالرشعية تعبث مبلغ 68 مليون 
دوالر خــاص مبوازنة مرشوع املياه والرصف الصحــي للمدن الحرضية واملقدم 
من البنك الدويل إىل جانب التالعب باملاليني مــن الدوالرات التي تعطى من قبل 

اليونسف. 
واوضح الرســم  البياين الــذي ورد يف  التقرير الخــاص مبراجعة حافظة  
املشــاريع  " ان 8 % مقرر  ملشــاريع املياه والرصف الصحي للمدن الحرضية اي 
ما يعــادل 68 مليون دوالر من اجاميل )851( مليــون دوالر، املقدمة من البنك 
الدويل، للمدن من بينها مدينة عدن فيام يتســاءل كثريون عن مصري تلك املبالغ 

وما نصيب العاصمة عدن منها . 
 وعلــق مصدر بوزارة املياه والبيئة فضل عدم ذكر اســمه " ان عبث جامعة 
الحويث باملبلغ املذكور اعاله يأيت يف اطار الصفقات املشبوهة بني القائم بأعامل 
وزير املياه توفيق الرشجبي ووزير املياه التابع  للحوثيني "نبيل الوزير" وبتسهيل 
من منظمة اليونســيف التي ما زالت تضخ املبالغ لحسابات تم فتحها يف بنوك 

خاصة.  
وقال  انه من املخجل السكوت عام يدور من فساد منظم ،  وابناء عدن اليوم 
يرصخون من انقطاع امليــاه وارتفاع درجة الحرارة، مام يدفعهم لرشاء  750 لرت 
ب 4000 الــف ريال واكرث  .. مؤكدا بانه يتوجب عــىل القائم بأعامل وزير املياه 
توفيق الرشجبي العمل بنقل وحدة املرشوع الرئيسية اىل عدن بدال من فتح الفرع 

بصنعاء، بهدف تسهيل تنفيذ االدوار املشرتكة بينه وبني نبيل الوزير بصنعاء.
واضــاف  املصدر ان  جامل الصايدي وهو من ابناء عدن ويشــغل منصب " 
مدير مرشوع املياه والــرصف الصحي للمدن الحرضية بصنعاء، يلعب دورا بارزا 
يف التالعب املشبوه من خالل رفضه بنقل املرشوع اىل العاصمة عدن بعد اجتياح 
الحويث ملؤسسات الدولة بصنعاء، وبقي يتعامل برية مع توفيق الرشجبي من 
خالل فتح حســابات يف البنوك الخاصة  ورصف املبلغ بدون رقيب ، نتيجة عدم 
اســتخدام النظام  الرقايب واملحاسبي املعمول به يف املرشوع والذي كان مرتبط 

باملالية والتخطيط والبنك املركزي وهذه جرمية يحاسب عليها القانون. 
وطالب املصدر الجهات املســؤولة واملجتمع املدين التحرك ملا من شانه وقف 
العبث باألموال التي مازالت االمم املتحدة تضخها   لحسابات البنوك الخاصة بدال 

من البنك املركزي الذي كان يرشف عليها  من سابق. 
هذا وتواجــه العاصمة عدن تحديــات كبرية يف مجال الخدمــات العامة 
ومبقدمتها املياه والرصف الصحي نتيجة الكثافة الســكانية و التوسع العمراين 

الذي تشهده املدينة منذ العام 2015 م بعد اجتياح الحويث للعاصمة صنعاء.

ال�شفارة اليمنية بالقاهرة ت�شب اهتمامها على �شحنة خمور وتتجاهل العالقني

حملل ع�شكري: اأكرث اجلنوبيني ان�شحبوا من مع�شكرات قوات ال�شرعية يف �شقرة

م�شئول حكومي رفيع: �شبوة متر باأكرب مرحلة ف�شاد وتعيينات عرب املح�شوبية والوا�شطة

م�شدر يف �شركة النفط بعدن يو�شح �شبب رفع اأ�شعار امل�شتقات النفطية

باحثة اأمريكية: ل ميكن الوثوق بحزب الإ�شالح ويجب على التحالف اتخاذ التدابري احلا�شمة

الع�شكريني اجلنوبيني يتظاهرون اأمام 
مقر التحالف ويلوحون بالت�شعيد

وثيقة تك�شف تالعب احلوثي بـ)68(  مليون دولر 
كموازنة مل�شروع ال�شرف ال�شحي واملدن احل�شرية 

بعد أن تجاوز اعتصامهم الـ"35" يوًما..

يف وقت تعاني فيه عدن ازمة مياه خانقة ..


