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أخبار

قيادي اإخواين بارز: علي حم�سن الأحمر �سبب 
الهزائم وهو من دمر كل �سيء

)وثيقة(.. حمافظ �سبوة يتهم قبيلة 
)بلحارث( بالبلطجة والتقطع

مركز اأبحاث بريطاين يك�سف عن ات�سالت دولية 
داعمة لالنتقايل ملكافحة اإرهاب احلوثي والإخوان

األمناء / خاص :
أفــادت مصــادر خاصة باســتعداد 
حكومــة الرشعيــة اليمنيــة لبيع نحو 
مليــون برميل من النفــط الخام، ضمن 
املقيمة  الحكومة  صفقة جديدة تربمهــا 
يف الرياض لبيــع الخام املنتج من حقول 

محافظتي شبوة ومأرب.

وقالــت املصادر إن الناقلــة النفطية 
PAROS وصلــت إىل مينــاء النشــيمة 
يف محافظة شــبوة ، قادمــة من ميناء 
ALIAGA تركيا لنقــل 107 آالف طن من 
النفــط الخام وهو ما يســاوي 850 ألف 

برميل .
وُقدرت قيمــة النفط املتوقعة من بيع 
هذه الشــحنة بـ 65 مليون دوالر أي ما 

يســاوي 39 مليار ريال ميني، يف أحدث 
النفط من حكومة الرشعية  صفقة لنهب 
يف ظــل إيقافها دفع رواتــب املوظفني 

واستحواذها عىل العائدات .
املصدرة  الكميات  فإن  املصادر،  ووفق 
من النفط الخام عرب الحكومة منذ مطلع 
العام الجاري أكرث من 15.5 مليون برميل.

األمناء / خاص :
نرش محمد عيل الحويث، رئيس اللجنة 
الثورية، مقطع فيديو يظهر فيه شواطئ 
العاصمة عدن عىل حسابه بتويرت قائال: " 

ما أجملها!".
"محمد  تغريدة  بأن  مراقبون  وحسب 
الحويث" إشــارة ورســالة تكشف نوايا 
الثانية  للمرة  عدن  غزو  الحويث  مليشيات 
وهو ما رصح به ســابقا زعيم مليشــيا 

الحويث "عبدامللك الحويث".
الحويث  تلميح  واعترب مراقبون بــأن 
يتزامــن مــع إرصار اإلخــوان وأطراف 
أخــرى يف الرشعية عــىل نرش الفوىض 
التحريض  العاصمة عدن من خــالل  يف 
وبث اإلشــاعات وتوزيع األموال يف كل 

مديريات العاصمة عدن.

عدن / األمناء / خاص :
األمانة  يف  عاملة  مصادر  كشفت 
العامة ملجلس الوزراء عن عبث وفساد 
مايل كبري ميارســه رئيس الحكومة 
معني عبدامللك واألمني العام لرئاســة 

مجلس الوزراء مطيع دماج .
عدد  بــأن  املصــادر  وأوضحــت 
املوظفني املداومني يف األمانة العامة 
باقي  فيام  يتجاوز "80" موظفــا  ال 

املوظفني من الشامل وغري متواجدين 
ويتم إرسال مرتباتهم وبدل مواصالت 
وهم يداومــون يف صنعاء يف الوقت 
الذي يتم حرمــان املوظفني يف عدن 

من أي عالوات .
املصادر ذاتها أكدت أن هناك مبالغ 
مالية كبرية مرصودة للعالج والتغذية 
ومواصــالت للموظفني ال يتم رصفها 
لهــم بل يتــم الترصف بهــا من قبل 

دماج ومعني ويتم إرســالها ملتنفذين 
وإعالميني مقيمني يف الرياض بحجة 

إيجارات وبالدوالر.
وأشارت املصادر يف سياق إفادتها 
مكونة  عصابة  هناك  بأن  لـ"األمناء" 
من )4( أشخاص وجميعهم شامليون 
)تحتفظ األمناء بأسامئهم( ميارسون 
معني  لصالح  الفســاد  أنواع  شــتى 

ومطيع دماج.

األمناء / خاص :
إن  للدراســات،  صنعاء  مركز  قال 
حزب اإلصالح، الفــرع املحيل لتنظيم 
اإلخوان، اســتخدم القيادة العسكرية 
الرســمية للقوات الحكومية بفاعلية 
له يف  أهدافه وعــنّي موالني  لخدمة 
العسكري مثل  مركز قيادة محور تعز 
خالــد فاضل كقائد للمحــور، وعبده 
بـ"سامل"،  الشهري  املخاليف،  فرحان 

كمستشار للقائد.
وأكد املركز، يف تقرير نرشه مؤخرًا 
بعنوان "تعز.. معقل املليشــيات غري 
النظامية"، أن مستشار املحور "سامل" 

مؤسســات  عن  باســتقاللية  يعمل 
بالتوجيهات  ــا  كليًّ ويلتــزم  الدولة، 
الصادرة من رئيس الهيئة العليا لحزب 
يف  املقيم  اليدومي  محمــد  اإلصالح، 

إسطنبول.
ولفــت التقرير إىل أن ســامل يعد 
أحد أعضــاء تنظيم اإلخوان منذ وقت 
طويل، حيث إنه أدار الجناح العسكري 
للجامعة يف مدينتي تعز ولحج، وأيضا 
املهنــدس الخفي لتشــكيل الفصائل 
املســلحة التي حاربت الجيش اليمني 

خالل أزمة عام 2011.
وشــدد عىل إعادة هيكلة محوري 

تعز ولحج العسكريني لعكس تشكيلة 
قيادات  أي  واستبعاد  الوحدة  حكومة 
الجيش  استخدام  تعمل عىل  عسكرية 
لتحقيق أهداف سياســية ضيقة، يف 
إشارة إىل سيطرة اإلخوان عىل قيادة 
وألوية املحورين تحت غطاء الرشعية.

للدراســات"  صنعاء  "مركز  ودعا 
محاســبة  إىل  الرشعية،  الحكومــة 
املســؤولني عن عمليــة التجنيد غري 
النظاميــة خــارج إطار املؤسســة 
يسمحون  الذين  وأولئك  العســكرية، 
الجيش  وأســلحة  معدات  باستخدام 

الوطني لغايات سياسية.

األمناء/ فير أوبزرفر:
قال موقــع أمرييك، إن تحركات 
اإلصالح،  لحزب  املوالني  املســلحني 
الفــرع اليمنــي لتنظيــم اإلخوان 
مبحافظة  شقرة  بلدة  يف  املسلمني، 

أبــني )الجنــوب( أعاقــت عمليات 
املحافظات  يف  االســتقرار  تحقيق 

الجنوبية منذ توقيع اتفاق الرياض.
وقــال موقــع فــري أوبزرفــر 
إن  األمريــيك، يف تقريــر حديث، 
الــرصاع احتدم بني حــزب اإلصالح 
واملجلس االنتقايل الجنويب وســط 

مظاهرات تلقــي باللوم عىل الحزب 
اإلخواين يف تدهــور األمن وانهيار 
العملــة املحليــة وتزايد مكاســب 

الحوثيني.
حققوا  الحوثيــني  إن  وأضــاف 
للحكومة  املوالية  القوات  ضد  تقدمًا 
يف محافظة البيضــاء، بينام انتقل 

هادي  لحكومة  املوالــون  املقاتلون 
ما  وشــبوة،  أبني  محافظتــي  إىل 
زاد من عدم االســتقرار يف املناطق 
التي تواجه فيهــا القوات الحكومية 
املتحالفة مع الرئيس عبد ربه منصور 
هادي وحزب اإلصالح التابع لجامعة 
اإلخوان املســلمني معارضة رشسة 

من قوات األمن الجنوبية.
من  يخشون  الجنوبيني  أن  وذكر 
للقاعدة  التابعني  املسلحني  تحركات 
مــن البيضاء الشــاملية إىل أماكن 
مثل مودية يف شامل محافظة أبني، 
وكذلك إىل الجنوب الغريب من شبوة.

األمناء / خاص :
كشــف القيادي البارز يف جامعة اإلخوان املسلمني ومحافظ الجوف السابق 

)الحسن أبكر( عن فساد وخيانات وأطامع عيل محسن األحمر.
واكد أبكر يف حديث متلفز أن عيل محسن األحمر يقف خلف الهزائم وهو من 

دمر كل يشء.
وأضــاف أن األحمر يقوم مبحاربة القيادات ومينعهــم من تحرير البلد ومن 

التقدم يف الجبهات.
وتابع أن األحمر وبعض األشــخاص معه نهبوا أمــوال الجبهات التي قدمت 

دعام من السعودية لتلك الجبهات.
وحّمل أبكر مســؤولية الهزائم لنائب الرئيس اليمني عيل محسن األحمر الذي 
وصفه بأنه جشــع وطمع ملصالحه الشــخصية وملنصبه وهو من دمر كل يشء 

وألحق الهزائم بالجميع.

األمناء / خاص :
يف ترصف غري الئق واتهامات جزافية 
وغري منطقية وأســلوب استعاليئ، وجه 
محافظ شبوة اإلخواين محمد صالح بن 
عديو يف وثيقة رســمية اتهامات لقبيلة 
بالتقطع  إياها  متهــام  األصيلة  بلحارث 

ومامرسة البلطجة.
وحملت مذكرة محافظ شبوة اإلخواين 
القبيلة  ”بلحارث”  لقبيلة  عديدة  اتهامات 
بالرسقة  إياهم  العريقة يف شبوة متهام 
والتقطع، وهــذه االتهامات تأيت لغرض 
الضغط عىل قبيلة بلحارث ملنع اعرتاضهم 
عىل نهب النفــط يف مناطقهم من قبل 
قيادات اإلخوان ومليشيات الحويث الذين 
ينهبون نفط شــبوة فيــام يعاين أهايل 

شبوة وقبائلها معاناة مضاعفة.
ورفضت قبيلة بلحارث أي تواجد ألي 
تم تشكيلها مؤخرا تسمى  قوات شاملية 
قوات “حامية املنشآت” وغالبيتها عنارص 

إخوانية شــاملية وحوثية هدفها تأمني نهب عيل محســن األحمر وآخرين من 
قيادات مؤمترية وحوثية للنفط يف شبوة. وهو ما رفضته قبيلة بلحارث وترفضه 
كل قبائل شبوة التي تقف يف مواجهة الطامعني والناهبني لرثوات شبوة والذين 

يرشعنون نهبهم عرب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو.

األمناء / خاص :
كشف رئيس املركز الربيطاين ألبحاث الرشق األوسط، أمجد طه، عن اتصاالت 
دولية وعربية داعمة لالنتقايل الجنويب، يف مكافحة اإلرهاب الحويث واإلخواين 

يف الجنوب.
وقال طــه يف تغريدة له عىل تويــرت، إنه "بعد اكتشــاف الخيانة لن ُتجدد 

التأشريات، اإلخوان يف اليمن أصبحوا يف حالة هلع".
وأضــاف: "إن االتصاالت العربيــة والدولية الداعمة ألهــل الجنوب العريب 

املكافحني ضد إرهاب الحويث واإلخوان تتواىل ومستمرة". 
وتابع قائال: "الدعم والعون للمقاومة األصيل وصل، والقيادة يف عدن جاهزة 

للمرحلة".
وتأيت التحــركات الدولية واإلقليمية يف ظل التخــادم الحويث اإلخواين يف 

محافظة شبوة بني اإلخوان املسلمني والحوثيني، ضد أبناء الجنوب.

ال�سرعية تربم �سفقة جديدة لبيع �سحنة من النفط اخلام بـ)39 مليار( ريال وتوا�سل اإيقاف الرواتب

احلوثي ين�سر مقطع فيديو ق�سري يتوعد فيه بالعودة اإىل عدن والإخوان ي�ساعدون بالفو�سى

ف�ساد باملليارات يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

مركز درا�سات: م�ست�سار حمور تعز الع�سكري يتلقى التوجيهات من اليدومي

موقع اأمريكي: هزائم الإخوان �سمال اليمن دفعتهم خلو�س معركة خاطئة يف اجلنوب


