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أخبار

األمناء/خاص :
هدد القيادي الجنويب املوايل ملليشيا الحويث واملعني رئيسا لحكومتها 
غري املعــرف بها، عبدالعزيز بن حبتور الثالثاء بالزحف العســكري عىل 

العاصمة عدن وباقي املدن الجنوبية.
وأوضح بن حبتور يف كلمة له خالل فعالية أقيمت بصنعاء مبناســبة 
ذكرى جــالء أخر جندي بريطاين يف 30 نوفمرب 1967م، أن ما يســمى 
"الجنوب العريب" مرشوع اســتعامري أســقطه ثوار 14 اكتوبر الذين 
أجربوا بريطانيا عىل مغادرة جنوب اليمن وطي مشاريعها االستعامرية.

وأشــار إىل أن املرتبطني بهذا املرشوع ليسوا سوى مرتزقة يفتقدون 
ألبســط قراءة للتاريخ اليمني وأسباب االستقالل ونجاح ثورة اكتوبر يف 

إشارة إىل قيادات املجلس االنتقايل الجنويب.
يأيت ذلك يف سياق خطة حوثية بالتنسيق مع جامعة اإلخوان املسلمني 

الجتياح املحافظات الجنوبية وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض .

األمناء/خاص :
أكّد وكيل وزارة الداخلية - مدير أمن ساحل حرضموت اللواء سعيد عيل 
العامري، إن األجهزة األمنية بارشت بإجراء تحقيق شامل يف قضية وفاة 

املواطنة مروى البيتي والتي تعرضت لحريق أدى إىل وفاتها. 
وأضاف العامري يف ترصيح صحفي لوســائل اإلعــالم: أن األجهزة 
األمنيــة تحفظت عىل املتهم بالقيام بالجرمية البشــعة التي هزت الرأي 
العام وأنها بارشت عىل الفور التحقيق معه وضبطه إلحالته إىل الجهات 

القضائية. 
وجدد التأكيد بــأن األجهزة األمنية لن تتهاون مــع مرتكبي الجرائم 

لكشفهم وتقدميهم للعادلة لينالوا جزاءهم العادل.

صنعاء / األمناء / خاص :
قالــت مصادر صحفية إن املحكمة العليا التابعة ملليشــيا الحويث يف 

صنعاء أيدت أحكام باإلعدام بحق جنوبيني وبرأت شامليني منه.
وبحســب ما نرشته "أحــرار اليمن" أن املحكمة العليــا أيدت الحكم 
باإلعدام لكل من رئيــس املجلس االنتقايل الجنــويب عيدروس الزبيدي 

ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد مللس.
وأعلنت املحكمة العليا بصنعاء التي يسيطر عليها الحويث صدور حكم 
اإلعدام بحق عيدروس الزبيدي وحامد مللس بتهمة التعامل مع دول أجنبية 

حسب زعمها وبراءة كل من محمد املقديش وصادق رسحان.

رئي�س حكومة احلوثيني يهدد بالزحف الع�سكري 
نحو عدن وي�سف قادة االنتقايل باملرتزقة

اأمن ح�سرموت يك�سف م�سري مرتكب 
جرمية حرق )مروى البيتي(

حمكمة حوثية توؤيد اإعدام الزبيدي 
وملل�س وتربئ املقد�سي و�سرحان

األمناء /خاص :
التي  الرصافــة  محالت  كشــفت 
أطلقها  التــي  الدعوة  مــع  تجاوبت 
محافظ  العاصمة عــدن أحمد حامد 
مللس بتوفري مبالغ راتب شهر ملنتسبي 
املنطقة العســكرية الرابعة حجم عدد 
القوة الوظيفية املحسوبة عىل محور 

الجيش  بـــ"  يســمى  ملا  التابع  تعز 
الوطني " .

وطبقــا للكشــوفات التي قامت 
محــالت الرصافــة بعــدن بالرصف 
مبوجبها فقد بلغ عدد منتسبي محور 
تعز أكرث من "76" الف عسكري وهو 

رقم وصفه مراقبون بالخيايل .
املراقبــون يف ترصيحات  وأكــد 

خاصــة لـ"األمناء" بأن هــذا الرقم 
الخيايل الذي كشــفت عنه كشوفات 
محور تعز العســكري يؤكد ومبا يدع 
مجاال للشــك مدى التزوير واألسامء 
الوهميــة التي يتــم رصف مرتباتها 
وتذهــب إىل جيوب قيــادات الجيش 
جامعة  عليه  تســيطر  الذي  الوطني 

اإلخوان املسلمني 

األمناء /خاص :
نهب  اإلخــوان  رشعية  تواصــل 
ثــروات حرضموت والجنــوب حيث 
يجري التحضري لشــحن اثنني مليون 
املســيلة بحرضموت  برميل من نفط 
بصورة رسية تثري الريبة والشــكوك 
حول وجود عمليات مامثلة جرت يف 

وقت سابق.
ســند  الحرضمي  الصحفي  وقال 
بايعشــوت بأن هناك شــحنة جديدة 
برميل نفط من  بـ"2" مليــون  تقدر 
خام املســيلة من ميناء ضبة النفطي 
ســوف يتم شــحنها مطلع األسبوع 

القادم 5 ديسمرب 2020م.

و تتعرض ثــروات الجنوب لعملية 
نهب واسعة من قبل قيادات نافذه يف 
الرشعية اليمنية تقوم بشحن وتصدير 
الــرثوات للخارج وتــورد قيمتها إىل 
بنوك خارجية بعد أن يتم رصف نرثيات 
للمســؤولني الكبــار يف منظومــة 

الرشعية.

األمناء /خاص :
كشــف مصدر اعالمي عن  تدمري 
ممنهــج لرشكــة النفــط اليمنيــة 
مليليشيات  التابعة  مبحافظة  شــبوة 

االخوان.
وقــال املصدر إن محافظ شــبوة 
بــن عديو وقــع اتفاقية اســتكامل 

يف  االســراتيجي  الخــزن  مرشوع 
النشــيمة "بنظام opt مع أحد التجار 
والذي يعني أن املنشــأة تعود ملكيتها 
للدولة)رشكــة النفط( بعد انتهاء مدة 
العقد، وبعدهــا بفرة وجيزة وقع بن 
عديو مع العمودي إلنشــاء ميناء قنا 

ليتوقف.

وأضاف ايضــا أن هناك نية إللغاء 
إىل  وتحويله  نهائيا  النشــيمة  ميناء 
النفط  قنا وبذلك تفقــد رشكة  ميناء 
مينــاء الخــزن االســراتيجي ويتم 
الوكيل  العمــودي  رشكة  إىل  تحويله 
الغري الرسمي للعييس أحد أكرب تجار 

النفط يف الجمهورية.

األمناء / كتب / عبدالقادر القاضي :
األمم  الذي أصدرت فيه  الوقت  يف 
املايض  الثالثاء  يوم  هام  بيان  املتحدة 
يشــري إىل خطورة اســتمرار انهيار 
الريال اليمني وانعكاســاته عىل حياة 
املواطنني، حيث أشار البيان أن الريال 
املالية  اليمني فقد 250% مــن قيمته 
منذ العام 2015م وحتى العام 2020م 
التقرير من استمرار طباعة  ،، ويحذر 
كونه  غطــاء  دون  النقديــة  األوراق 
سيفاقم الوضع وســيزيد من تدهور 
العملة مام يزيد معــه معدالت الفقر 
والجــوع  وانهيار كامــل للمنظومة 

املالية يف اليمن.
وهذه  التحذيرات  هذه  خضم  ويف 
الهامة تقــوم حكومة ما  البيانــات 
أنها  يفرض  التي  بالرشعية  يســمى 
حريصة عــىل الحفاظ عىل االقتصاد 
الوطني وحريصة عىل املواطن، تقوم 
بطباعة  باملسؤولية  شعور  أي  وبدون 

180 مليار ريال مينــي والتي وصلت 
حاوية   30 داخــل  املــكال  ميناء  إىل 
لتكون بذلك  تدق آخر مسامر يف نعش 
ما تبقى من جثامن االقتصاد الوطني 
الذي انهكته مبثل هكذا طباعة ملليارات 

سابقة ســاهمت وبشكل فج يف ذلك 
االنهيار لقيمة الريال، وكأنها حكومة 
خلقت ألجل معاداة الشــعب وافقاره 

وقتلة متلذذة بعذاباتهم .

حمالت ال�سرافة بعدن تف�سح عدد اجلي�س الوطني بتعز

ال�سرعية تبيع )2( مليون برميل من نفط امل�سيلة

يحدث هذا يف عهد تنمية بن عديو.. تدمري ممنهج ل�سركة النفط ب�سبوة

ال�سرعية تدق اآخر م�سمار يف نع�س الريال اليمني


