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أخبار

األمناء /خاص:
كشفت  القناة الثانية الفرنســية عن مصري متثال "الوعل الربونزي" 
اليمني والذي يعد من أغىل اآلثار العاملية بالنظر إىل مدى رونقه  وتاريخه.
ويقــول تقرير للقناة إن التمثال قد أصبــح من مقتنيات حمد آل ثاين 
ابن عم أمري  قطر بعد أن تم نهبه مــن موقع أثري يف اليمن بفضل حالة 

الفوىض والحرب والرصاع الحاصلة.
ونرشت القناة الفرنسية الثانية من التلفزيون الفرنيس التحقيق املوثق 
واملدعــم باملعلومات والصور تتبع التحقيق مســار القطع املرسوقة من 

الحاكمة  العائلة  قبل 
حيــث  قطــر،  يف 
من  إنه  األرسة  تقول 

أمالكها. 
بحســب  و
الفرنيس  التحقيــق 
قطرية  رسقــة  عن 
للــراث اليمني، فإن 
ثاين  آل  مجموعــة 
رفضــت اإلجابة عن 
حصــول  طريقــة 
ثاين  آل  حمد  الشيخ 
اليمني،  التمثال  عىل 
بإطفــاء  وطالبــت 

الكامريا. 
الباحــث  وقــال 

الحرضمي سيعد عبدالله إن حمد بن خليفة آل ثاين وابنه متيم بن حمد أمري 
قطر، متهمــون برسقة قطع أثرية عالية القيمة التاريخية من حرضموت 

ومن منطقة مرمية تحديدًا القريبة من سيئون. 
واتهم سياسيون حزب اإلصالح اإلخواين ذراع قطر يف اليمن بالوقوف 
خلف نهب اآلثار وتسليمها لألرسة الحاكمة يف قطر، حيث وأن اآلثار نهبت 

من املتاحف يف عهد سيطرتهم عىل الدولة. 
كام دعا بكران إىل عــدم مترير هذه الجرميــة ومطالبة هيئة اآلثار 
والحكومة ممثلة برئيس وزرائها بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول وقائع 

الرسقة.
وأشــار بكران بالقول: "وجب أخالقي ووطني فضح هؤالء اللصوص 
املخربني وأدواتهم الذين مل يكتفــوا بتدمري ودعم اإلرهاب والفوىض، بل 
عمدوا إىل رسقة اآلثار اليمنية التي عمرها آالف السنوات وال تقدر بثمن" 

- يف إشارة إىل حزب اإلصالح

عدن / األمناء /غازي العلـــــوي :
تحصلــت صحيفة "األمناء" عىل وثيقة تضاف إىل جملة الوثائق التي 
تكشف حجم الفســاد الذي مارسه وما زال ميارســه متنفذو الرشعية 

اليمنية لنهب املال العام واالستيالء عىل 
الدولة بطرق غري  املاليني من خزينــة 

مرشوعة.
وكشــفت الوثيقــة، التي تحصلت 
العام  األمني  تــورط  الصحيفة،  عليها 
منصور  حسني  الوزراء  ملجلس  السابق 
بتمرير عمليــة رصف مبلغ تجاوز )2( 
ملا  كأتعاب  إســرليني  جنيــه  مليون 

تضمنته الوثيقة "محامي الدولة" .
املذكرة التــي قام منصور بتمريرها 
تضمنت تقديم طلب إىل مجلس الوزراء 
بناًء عىل ما ادعت الوثيقة بأنها مذكرة 
والنفط  القانونية  الشؤون  وزيري  من 
بتاريخ 26  برقــم )رو 913(  واملعادن 

نوفمرب 2019م، وعىل ضوء هذه املذكرة وجه مجلس الوزراء برصف اثنني 
مليون إســرليني من أتعاب محامي الدولة، يف إشــارة إىل وجود مبالغ 

أخرى تم تأجيل رصفها إىل وقت الحق .
واستغرب مراقبون يف ترصيحات لـ"األمناء" كيفية مترير رصف مثل 
هذا املبلغ دون معرفة ســبب الرصف أو تحديد القضية التي تم مبوجبها 

منح محامي الدولة هذا املبلغ

اآثار �سيئون الثمينة تظهر مع الأ�سرة 
احلاكمة يف قطر )حتقيق دويل(

وثيقة تك�سف �سرف مليوين جنيه 
اإ�سرتليني من احلكومة ملحاٍم جمهول

األمناء/خاص:
شوهدت يوم أمس طوابري طويلة من 
الســيارات أمام محطات التزود بالبنزين 
يف العاصمة عدن، يف مشهد ينذر بتفاقم 

أزمة جديدة تلوح باألفق .
وتأيت أزمة انعدام الوقود يف املحطات 
بالتزامن مع تزايد عدد ساعات االنطفاءات 
يف التيار الكهربايئ بعد أن أعلنت مؤسسة 
الكهرباء بعدن قرب نفاد الوقود من كافة 

املحطات .
ونفى مصدر مسؤول يف رشكة النفط 
بعدن وجود أزمة يف املشــتقات النفطية، 
الرشكة  قيادة  ترتيبات تجريها  إىل  مشريا 

ممثلــة مبديرها العام األســتاذة إنتصار 
آلية  املعنية إلمتام  الجهات  العراشــة مع 

متوين السوق املحلية بالوقود.
وأكد املصدر عــدم وجود ارتفاع جديد 
يف ســعر الوقود، الفتــا إىل أن الزيادة 
األســعار  الرتفاع  نظرا  جــاءت  األخرية 
عامليا باإلضافــة إىل ارتفاع رصف الدوالر 

األمرييك مقابل الريال اليمني.
وأشــار املصدر إىل أن اللجنة املشكلة 
لرشاء وتحديد األســعار تعكف حاليا عىل 
دراســة األوضاع التي من شأنها الوصول 
إىل حلول مناســبة، منوهــا إىل أن هذا 
االرتفــاع أدى إىل تأخر نزول املشــتقات 

النفطية للسوق املحلية مام أثار بلبلة من 
قبل البعض.

وأكد أن قيادة الرشكــة تقوم بجهود 
توليد  محطــات  متوين  لضــامن  كبرية 
الحكومة  تعمل  فيــام  بالوقود  الكهرباء 
والجهــات املختصة يف الســلطة املحلية 
بعــدن ورشكة النفط لتجــاوز أي عرثات 
عىل  األعباء  لتخفيــف  وذلك  بالتمويــن 

املواطنني.
عدم  إىل  املواطنني  كافة  املصدر  ودعا 
تصديق اإلشاعات والتموين مبا يحتاجونه 
الفرصة  لتفويت  النفطية  املشــتقات  من 

أمام تجار السوق السوداء.

عدن / األمناء / خاص :
اليمنية  الحكومة  برئاسة  فّجر مصدر 
الفســاد  مراكز  الجديــدة معلومات عن 
وصناعة  الخدمــات  وتدمــري  والعبــث 

األزمات.
وقــال املصــدر املقرب من رئاســة 
الحكومة يف معاشيق: "إن قوى  ومراكز 
الحياة  أنيابها إلفشــال  فاســدة كرشت 
يف عدن وإعادتهــا للمربع األول بطريقة 
إجراميــة هــي انتقام من الشــعب أوال 

وأخريا".
املصدر أكد أن مراكــز داخل الرشعية 
ورئاســة الجمهورية تعمل عىل إفشــال 
إنقاذ  كل خطوة يتم عملها سياسيا ألجل 

الوضع الخدمي واالقتصادي.

تعترب  التي  األعامل  هذه  "إن  وأضاف: 
إجرامية تأيت يف إطار شــعور تلك املراكز 
أنها عىل وشــك فقد نفوذها الســيايس 
الحكومــة. وبالتايل فهي  وقرارها داخل 
مستخدمة  يشء  كل  إفشــال  عىل  تعمل 

نفوذها داخل الرئاسة".
أن  الرفيع  الحكومــي  املصدر  واعترب 
هذه الترصفات تأيت وفق رغبات أشخاص 
يديرون مراكز قوى فاسدة وتغلغلوا خالل 
واملحافظات  عــدن  داخل  ماضيــة  فرة 
وموظفيهم  أدواتهــم  ولديهــم  املحررة 

وبينهم مدراء ومسؤولون داخل عدن.
املصدر ذاته أفــاد أن الحكومة مهددة 
داخل  والفســاد  القوى  مراكــز  تلك  من 
الرئاسة، وهذا يرجع إىل رفض تلك املراكز 
والقــوى التفــاق الرياض الــذي أعلنته 

السعودية وأيدته دول العامل أجمع.
وأملح املصدر إىل أن رئاســة الرشعية 
- كام يســمونها - تخوض رصاعها ليس 
ضد الحــويث  ولكن ضد اتفــاق الرياض 
والحكومة واملجلس االنتقايل، الذي يعمل 
بشكل متناسق مع الحكومة ألجل تقوية 
يف  االســتقرار  وإحداث  التحالف  موقف 

املحافظات املحررة.
واعترب املصدر الحكومي أن الترصفات 
رئاســة  عن  تصدر  التي  املســؤولة  غري 
الرشعية تخدم مليشيا الحويث، وهي دليل 
مؤسســة  يف  عميق  اخراق  وجود  عىل 
الرئاســة ووجــود أشــخاص يخدمون 
التحالف  حســاب  عىل  اإليراين  املرشوع 

العريب.

األمناء / خاص :
تســبب تعّنت ميليشــيا الحويث يف 
الجديدة مــن محادثات  الجولة  إفشــال 
األرسى واملعتقلني، بعد نحو أربعة أسابيع 
من انطالقها يف العاصمة األردنية عامن.

وكشف مصدر مشارك باملحادثات يف 
ترصيحات لـــ »البيان«، عــن أن الجولة 
اتفاق،  انتهت دون  املحادثات  الجديدة من 
بسبب إرصار ميليشيا الحويث عىل التنّصل 
من االتفاقات السابقة ومطالبتها بأسامء 
ليســت موجودة لدى الحكومة الرشعية، 
عليهم  محكوم  صحافيني  إدراج  ورفضها 
باإلعدام يف قوائم التبــادل التي كان من 
الجولة  هذه  يف  عليها  املصادقة  املفرض 

وعددهم ثالمثائة معتقل وأسري.
ذكر  عدم  طلــب  الذي  املصدر،  ووفق 

اســمه، فإنه وبعد نحو شهر من انطالق 
وضع  الحويث  ميليشيا  واصلت  املحادثات 
العراقيل إلفشــال الجولة، عــرب املطالبة 
بتجاوز االتفاق السابق الخاص باستكامل 
اإلفراج عن ثالمثئة معتقل وأســري كانوا 
التوافق  تــم  التي  األوىل  الدفعــة  ضمن 
بشأنها يف السويد، ورد الجانب الحكومي 
عليها بأن يتم إقرار هذه القامئة والدخول 

يف مناقشة قوائم إضافية لكنهم رفضوا.
ميليشــيا  »ممثلو  املصــدر:  وأضاف 
بأســامء  قوائم  وقدموا  الحويث عــادوا 
يدعون أنها لــدى الحكومة إال أن الطرف 
الحكومي رد عليهم بالنفي وسلمهم قامئة 
بــاألرسى املوجودين لديــه، لكن ممثيل 
ومتسكوا  القامئة  تلك  رفضوا  امليليشــيا 
مبطالبهــم املتعلقة بأشــخاص ال يعرف 
الجانب الحكومي عنهم شيئًا ويعتقد أنهم 

قتلوا خــالل املواجهات أو أنهم مفقودون 
باألساس«.

وأوضــح املصــدر يف ترصيحاته لـ 
»البيــان«، أن العقبة الثالثة التي وضعتها 
امليليشــيا يف طريق جولــة املفاوضات 
والتي كان مــن املفرض أن تكون مكملة 
للدفعــة األوىل مــن األرسى واملعتقلني 
الذين تــم تبادلهم يف أكتوبر املايض، هي 
قضية الصحافيني األربعة املحكوم عليهم 
باإلعدام من قبل ســلطات امليليشيا التي 
رفــض ممثلوها يف املحادثات مناقشــة 
ملف هؤالء الصحافيــني أو إدراجهم يف 
قوائم التبــادل، مدعني أن هؤالء قضيتهم 
قانونيــة، يف حــني أنهــم اعتقلوا من 
منازلهم وتم ســجنهم خمس سنوات قبل 
محاكمتهم بتهم التهاون مع الرشعية يف 

نرش أخبار كاذبة.

األمناء / قسم الرصد واملتابعة :
رأت خبــرية أملانيــة، متخصصة يف 
الشــأن اليمني، أّن عدم نجاح تشكيل وفد 
االنتقايل  املجلس  بني  مشرك  مفاوضات 
إىل  سيؤدي  اليمنية،  والحكومة  الجنويب 
تقســيم فعيل لليمن إىل دولتني شاملية 

وجنوبية.
اليمن  شــؤون  يف  الخبرية  وبحسب 
بأملانيا، ومديرة  والباحثة يف جامعة بون 
مركز البحوث التطبيقية )QARPO( ماري 
كريســتني هاينز، يف حــوار مع موقع 
"قنطــرة" الناطــق باإلنجليزية، ترجمه 
للعربية موقع " سوث24"، أّن "الحكومة 
ومســتوى  منقســمة،  الجديدة  اليمنية 
انعدام الثقة بني أعضائها مرتفع بالفعل".

وعربت هاينز عــن عدم أملها الكامل، 

بعــد أّن "أدت حكومــة جديــدة اليمني، 
أواخر كانون األول )ديســمرب(، حيث تم 
متثيل الشــامل والجنوب بنفس العدد من 

الوزراء". وفقا ملوقع قنطرة.
وبحســب هاينز ال ميكــن للحكومة 
الجديدة "االتفاق عىل القضايا األساسية. 
حيث يؤيد بعض الوزراء انفصال الجنوب 
وآخرون يؤيــدون الوحدة. لكن العديد من 
اليمنيني ال يزال لديهم آمــال كبرية لهذه 
الحكومة. إنها بالتأكيد خطوة صغرية يف 
االتجاه الصحيح حيث متّكن أطراف النزاع 
من االتفــاق عىل حكومــة". كام تقول 

الخبرية األملانية.
وتضيف هاينز: "السؤال الكبري لعملية 
السالم املحتملة هو: هل ستكون األطراف 
يف وضع ميكنها من تشــكيل وفد سالم 
مشرك ميكنه من التفاوض عىل حل مع 
الحوثيــني؟ إذا مل ينجح ذلــك، فقد يصل 

األمر إىل تقســيم فعيل لليمن إىل دولتني 
شاملية وجنوبية، عىل غرار الصومال".

األملاين  اإلعالم  اهتامم  وردًا عىل عدم 
الخبرية  أرجعــت  اليمــن،  باألزمــة يف 
األملانية ذلــك إىل أّن الرصاع هناك "رصاع 
شــديد التعقيد ويصعب فهمه. وقلة من 

الصحفيني األملان عىل دراية بخلفيته".
ويصل  جًدا  بعيد  أيًضا  "اليمن  وقالت: 
عــدد قليل جــًدا من الالجئــني إىل هنا، 
لذلك ليس هنــاك الكثري من االهتامم بهذا 
الــرصاع." وهناك يشء آخــر يلعب دور 
يف ذلك، بحســب هاينز "يشــعر العديد 
ع عندمــا يتعلق األمر  من األملان بالتشــبّ
باألزمــات يف أجزاء أخرى من العامل. هذا 
مؤســف، ألّن هذه الحرب يجب أن تكون 
مصدر قلــق لنا، ألن الحكومــة األملانية 
مســؤولة عن شحنات األسلحة إىل الدول 

املتحاربة"

تفاقم اأزمة جديدة يف امل�ستقات النفطية و�سركة النفط بعدن تنفي

مراكز داخل ال�سرعية تعمل على اإف�سال جهود اإنقاذ الو�سع اخلدمي والقت�سادي

ملاذا ف�سلت حمادثات الأ�سرى الأخرية يف الأردن؟

خبرية اأملانية تتوقع تق�سيم  اليمن اإىل دولتني


