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أخبار

عدن / األمناء / خاص :
التزم بنك التســليف والتعاون الزراعي )كاك بنك( بتوريد ما عليه من 
رضائب وواجبات بعد أن تم إحالته إىل نيابة األموال العامة من قبل مدير 

عام مديرية دار ســعد بالعاصمة 
عدن الدكتــور أحمد عقيل باراس 
قبل أيام بعد أن تم مطالبته بدفع 
والواجبات  الرضائــب  إيــرادات 

الزكوية التي عليه للمديرية.
وكان كاك بنك مياطل بدفع ما 
عليه من رضائب وإرصار إدارته أنه 
يقوم بدفعهــا إىل كبار املكلفني، 
قبل مكتب  متابعة من  بعد  وتبني 
أن  ســعد  دار  مبديرية  الواجبات 
البنــك مل يــورد أي مبلــغ وكان 
يــورد الرضائــب والواجبات إىل 
كبار املكلفــني بصنعاء الخاضعة 
للحوثيني، وهذا ما أكده مدير عام 
مديرية دار سعد بتوضيح إعالمي 

ردا عــى إدارة البنك بعد إحالته إىل نيابة األموال العامة التخاذ اإلجراءات 
القانونية بإلزام البنك بتوريد ما عليه من رضائب وواجبات للمديرية التي 
يقع يف نطاقهــا الجغرايف وإلزام البنك بفصل  ذلك عن صنعاء والتعامل 
مع مكتب الرضائب والواجبات مبديرية دار سعد التي يقع فرع البنك يف 

نطاقها الجغرايف.
وأكــد مدير املــوارد ومكتب الواجبات مبديرية دار ســعد األســتاذ 
عبدالفتاح الجحايف أن البنك بعد توجيهات مدير عام املديرية بإحالته إىل 
نيابة األموال العامة التزم بتوريد الرضائب والواجبات وقام بتوريد مبلغ 
30 مليــون ريال مع االلتزام بفصل ذلك عن صنعاء، وهذا املبلغ يورد ألول 
مرة منذ أعوام من قبل البنك، وجــاء ذلك بعد توجيهات ومتابعة وجهود 
بذلها مدير عام املديرية الدكتور أحمد عقيل باراس الذي تعهد بإعادة كل 

حقوق املديرية بالطرق القانونية.
وأوضح الجحايف أن مدير عام املديرية الدكتور باراس قد أحال كاك بنك 
ومرصف الكرميي ورشكة النقيب إىل نيابة األموال العامة مطلع األسبوع 
املايض وقد التزم كاك بنك بذلك وورد مبلــغ 30 مليون ريال  ويتم حاليا 
متابعه مرصف الكرميي بتوريد ما عليه مــن رضائب وواجبات وإلزامه 
بفصــل ذلك عن صنعاء وتوريد ما عليــه للمديرية وأيضا يتم متابعه كل 
املتخلفني واملتهربني بتوريد ما عليهم بالطرق القانونية التي لن تستثني 

أحًدا.
واختتم الجحــايف حديثة بالتأكيد أن زمن الفســاد انتهى والقانون 

سيطال الجميع دون استثناء.

مأرب / األمناء / خاص :
ظهر النائب العام الســابق القايض الدكتور عيل األعوش يف جبهات 

مأرب الجنوبية املحسوبة عى قبيلة مراد التي ينتمي إليها األعوش .
وتحصلت "األمناء" عى صور ومقاطــع فيديو تظهر قيام مقاتلني 
يف جبهات مأرب الجنوبية املحسوبة عى قبيلة مراد وهم يحملون صور 

الدكتور عيل األعوش .
حيث ظهــر بعض املقاتلني من أبناء قبيلة مــراد وهم يرفعون صور 
النائــب األعوش يف الصفوف األمامية للجبهات القتالية معلنني رفضهم 

لإلقصاء والتهميش ضد أبناء مراد وعى رأسهم الدكتور األعوش .
ويف وقت ســابق أصدرت قبيلة مراد بيانــا يدين اإلقصاء والتهميش 

املتعمد من قبل الرشعية للكوادر الوطنية من قبيلة مراد .
وجاء يف بيان القبيلة إن القبيلة ســوف تقف ضد هذا اإلجراءات التي 

قامت بها الرشعية يف تهميش الكوادر الوطنية من قبيلة مراد .
وعى الصعيد امليداين تتواصل املعــارك يف الجبهات القتالية القريبة 
من جبل مراد بني حني وآخر حيث  متكن رجال القبائل خالل األيام املاضية  
من دحر املليشــيات الحوثية من عدة جبهات ومل تتمكن تلك املليشــيات 
من اســتعادة أي منها بالرغم من شنها هجامت متفرقة بهدف استعادة 

السيطرة إال أن محاوالتها باءت بالفشل .

بعد اإحالته اإىل نيابة الأموال العامة.. )كاك بنك( يورد 
30 مليوًنا ويلتزم بدفع ال�سرائب ملديرية دار �سعد

النائب العام ال�سابق الدكتور علي 
الأعو�ش يظهر يف جبهات ماأرب

 األمناء / خاص :
لصحيفة  موثوقة  مصــادر  قالت 
"األمنــاء" إن الجبال والتالل املحيطة 
بعاصمة محافظة شبوة عتق أصبحت  
تعج بعنــارص  متطرفــة قدمت من 
مناطق شاملية مثل البيضاء ومأرب. 

موثوقــة  مصــادر  وأوضحــت 
لـ"األمنــاء" أن التحالف ودول غربية 

لديهــا معلومات عن تلــك التحركات  
املريبة يف شــبوة، مشرية إىل أن تلك 
التحركات كانت من بني أسباب دعوة 
بن  اإلخــواين محمد صالح  املحافظ 

عديو  إىل الرياض .
وقالــت املصــادر لـ"األمناء" إن 
تزايد  املتطرفة   العنــارص  تلك  وجود 
خالل األيام القليلة املاضية إىل جانب 

العنارص املتواجدة يف تلك املناطق منذ 
فرتة  ليست بالقصرية.

إن  لـ"األمناء"  قالــوا   مراقبون  
عودة  القصف األمرييك يف شــبوة  
أصبــح واردا  بعد قدوم هذه العنارص  
بعد أن توقــف الطريان األمرييك عن 
قصف بعض املواقع يف شــبوة عدة 

سنوات.

األمناء/خاص:
عى  "األمناء"  صحيفــه  حصلت 
بأن   معلومات مــن مصــادر وثيقه 
الرشعيــة  تقــوم  بالتحضري إلعادة 
تفجري الحرب  مجددا بغية الســيطرة  
عى عاصمــة أبني  والتقــدم   نحو  
دوفــس  بالتزامن مع تفجري  الوضع 
من  داخل العاصمة عدن ضمن خطة 

مرسومة.

تلك املصادر  كشفت أيضا أن أطرافا 
نافذة  بالرشعية تعمل باتجاه الضغط 
عدن  العاصمة  ملغادرة  الحكومة  عى 
الســعودية  العاصمة  إىل  والعــودة 
األطراف  تلــك  باتت  حيــث  الرياض 
تجاهر بهذا األمــر علنا بأن الحكومة 

لن تستمر  طويال.
 وقالت  مصــادر  لـ"األمناء" إن 
القوات التي تتمركز بشــقرة ما زالت 

تتلقى دعــام ماليا كبــريًا يأيت من 
يف  نافذين  عرب  وشــبوة  حرضموت 

الرشعية.
محاوالت  تنامــي  مع  وبالتزامن 
عدن  العاصمة  إىل  لســالح  إدخــال 
كشــفت  فقد  الجنوبية  واملحافظات 
سالح  صفقات  بأن  "األمناء"  مصادر 
متت خــالل األســابيع املاضية عرب 

نافذين يف الرشعية .

األمناء/خاص:
فضحت قناة الجزيرة القطرية أطامع 
جامعة اإلخوان املسلمني وسعيها الحثيث 
لنهب ثروات الجنوب النفطية وتســخري 
املقيمة  الجامعة  قيادات  لصالح  مواردها 

خارج اليمن .
وكشــف مقطــع فيديو نــرشه أحد 
الدويل  التنظيم  أطــامع  عن  الصحفيني 
لجامعة اإلخوان املسلمني يف نهب ثروات 

محافظة شبوة منذ أكرث من 30 عامًا.
ويعــود مقطع الفيديــو الذي نرشه 
قديم  إىل حوار  العتمي  الصحفي محمود 
“الجزيرة”  بقناة  اإلخــواين  املذيع  أجراه 
أحمد منصــور مع القيادي يوســف ندا 
الدولية لتنظيم اإلخوان  مفوض العالقات 

املسلمني.
وكشــف ندا، يف الحوار، عن ســعيه 
النفطي يف محافظة شبوة  لالســتثامر 
عقب حرب عام 94م التي شــاركت فيها 
جامعة اإلخوان املســلمني مــع الرئيس 

السابق عيل صالح ضد الجنوب.

وأشار ندا، الذي يعد أحد املسئولني عن 
استثامرات جامعة اإلخوان، بأن ذلك جاء 
بطلب من قيادة الجامعة يف اليمن - يف 
إشــارة اىل قيادة حزب اإلصالح التي تعد 

الذراع املحيل للجامعة يف اليمن.
مضيفا بأن الرشكة التابعة له تعرضت 
الحقل  التنقيب يف  أمر  ، ليذهب  لضغوط 
لرشكة أمريكية، الفتا إىل أن الرشكة كانت 
تصــدر من الحقل نحــو 150 ألف برميل 

يوميا.
القيــادي اإلخواين رد عى تســاؤل 
مذيع الجزيرة عن صفة قيادة اإلخوان يف 
اليمن للحديث عن ملف ســيادي بالدولة 
يف اليمن كالتنقيب عــن النفط، قال إن 
ذلك يأيت بســبب دور اإلخوان يف ”قمع 
مترد الجنوب”- يف إشارة إىل دورهم يف 

حرب 94م.
مراقبون اعتربوا ما كشــفه القيادي 
بالتنظيــم الدويل لإلخــوان، يفرس رس 
اندفاع جامعة اإلخوان إىل فرض السيطرة 

عى محافظة شبوة بالقوة.

مشريين إىل ما قامت به الجامعة من 
تسليم للجبهات يف نهم والجوف ومأرب 
وسحب قواتها نحو شبوة ملواجهة قوات 
املحافظة يف  النخبة والســيطرة عــى 

أغسطس من عام 2019م.
وعقــب ذلــك ســعت الجامعة عرب 
املحافظ اإلخواين املــوايل لها محمد بن 
وتصدير  إنتاج  عملية  استئناف  إىل  عديو 
الكشف  النفط من حقول املحافظة، دون 

عن الكميات املصدرة ومصري عوائدها.
كام سعت الجامعة مؤخرا إىل إنشاء 
مينــاء قنا يف منطقة رضــوم دون علم 
الحكومة أو وزارة النقل ، وســط شكوك 
من اســتخدامه يف تهريب النفط الخام 
وكذا يف إيصال األسلحة واملمنوعات إىل 

الجامعة.
الجامعة حملة  ذلك شــنت  ومبوازاة 
قمع واســعة ضد معارضيها باملحافظة 
من أفــراد وكيانات وقبائــل ، مع إقصاء 
غــري املوالني لها من مؤسســات الدولة 

باملحافظة.

عدن / األمناء / خاص : 
كشــف إعالمي عــن مباحثات 
رسية يقوم بها وفد الرشعية اليمنية 
عامن  يف  الحوثيني  وفد  نظريه  مع 
تبادل أرسى حوثيني  تتعلق بصفقة 
مقابل إطالق رساح مســؤول كبري 

مقرب من الرئيس هادي.
وقال اإلعالمي واملحلل السيايس 
ماجد الداعري عى صفحته بالفيس 
بوك بأن وفد الحكومة الرشعية يف 
محادثات عامن قد توصل إىل اتفاق 
يتم مبوجبه إطالق رساح 100 أسري 
حويث مقابل إطالق رساح شــقيق 
الرئيس هــادي اللواء نارص منصور 
الحوثيني  املعتقل يف سجون  هادي 

يف صنعاء منذ العام 2015 م .
وعلق الداعري يف نهاية منشوره 
"والصبيحــي له الله" يف إشــارة 

ساخرة منه إىل وزير الدفاع السابق 
اللــواء الركن محمود أحمد ســامل 
الصبيحــي والذي يقبــع أيضًا  يف 
العام 2015م  منذ  الحوثيني  سجون 
الرشعية  الحكومة  أن تكرتث  ، دون 
باملطالبة بإطــالق رساحه أو القيام 
بإدراج اســمه ضمن صفقات تبادل 
لــأرسى التي متت بــني الرشعية  

والحوثيني.
ويف سياق متصل تنامت وعمت 
حالة مــن االســتياء والغضب يف 
الصبيحة  مناطــق  أرجــاء  جميع 
تجــاه هــذا التجاهــل املخزي من 
واملجلس  الرشعيــة  الحكومة  قبل 
االنتقايل الجنويب تجاه شــخصية 
بشــكل  الصبيحي  محمود  اللــواء 
الوطني  النضايل  والتاريــخ  خاص 
ألبناء الصبيحة وما قدموه وال زالوا 
يقدموه من تضحيات وطنية كبرية 

بشكل عام.
الشــيخ عصــام هــزاع  وكان 
الصبيحي وهو أحد أبرز الشخصيات 
االجتامعيــة والقبليــة واملالية يف 
هذا  ترجم  قــد  الصبيحة  مناطــق 
االســتياء يف مناطق الصبيحة عرب 
تساءل وتوضيح له نرشه يف حسابه 
املايض  األســبوع  الفيســبوك  يف 
عدة،  إعالميــة  وســائل  وتناولته 
حيث أوضح بــأن تجاهل الحكومة 
الرشعية مــن املطالبة باإلفراج عن 
نابع عن  الصبيحي  اللواء محمــود 
غرية من قبل الرشعية من شخصية 

اللواء محمود الصبيحي .
الشيخ  الوقت تساءل  ويف نفس 
عصام هــزاع باســتغراب عن رس  
الجنويب  االنتقايل  املجلــس  صمت 
وكل جنويب رشيف من قضية اللواء 

محمود وعدم إثارتها .

الإخوان يدفعون بعنا�سر متطرفة اإىل املناطق املحاذية لعتق

ر للحرب جنوًبا اأطراف نافذة يف ال�سرعية حت�سّ

اجلزيرة تف�سح الإخوان بنهبهم لرثوات اجلنوب النفطية

عر�ش 100 اأ�سري حوثي مقابل الإفراج عن �سقيق الرئي�ش هادي
فضيحة مدوية لوفد الشرعية بمحادثات عمان..


