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أخبار

األمناء/خاص:
كشفت وثيقة حرصية تحصلت عليها صحيفة "األمناء"، حجم األموال واملبالغ 
التي ترصف، بالعملة الصعبة، بدل يومي، للمسؤولني يف حكومة الرشعية اليمنية.

وبحسب الوثيقة ترصف الرشعية مبالغ بالدوالر للوزراء والوكالء، ويصل املبلغ 
الوزير إىل أكرث  الذي يتحصل عليــه 
من 6 ألف دوالر للشــهر الواحد، فيام 
خالل  دوالر  ألــف   5 الوكالء  يتحصل 
الشهر، فيام يتسلم أقل موظف 2700 

دوالر شهريا. 
للمســؤولني يف  املبالغ  وترصف 
الحكومة، كام جــاء يف الوثيقة منذ 
عــام 2016م، إىل يومنــا هذا ويتم 
الرياض،  املبلغ حتى وهي يف  اعتامد 
وليس لها عالقة باملرتبات الشــهرية 

التي تدفعها اململكة. 
أموال خيالية تعبــث بها رشعية 
مسؤوليها  بني  وتتقاسمها  اإلخوان، 
فيــام الشــعب يعاين مــن انقطاع 

املرتبات ألشهر متواصلة. 
كام تســببت املخصصــات التي 
ترصفها حكومة الرشعية للمسؤولني 
الوضع  انهيار  إىل  الصعبــة  بالعملة 
الدوالر  االقتصــادي وتجاوز ســعر 

الواحد 1300 ريال ميني.

األمناء/خاص:
قال الصحفي اليمني نبيل الصويف إن الحويث مل ينترص يف الشــامل لقوته بل 

بسبب فشل بقايا الفساد التي تسيطر عىل الرشعية. 
وأكد الصويف أن الجنويب توحد مع الشــاميل يف الحرب ضد الحويث ووصلوا 

الحديدة وصمدوا يف مريس وانترصوا يف قعطبة والفاخر.
واضاف يف تغريدة له عــىل تويرت: "التائهون )إخــوان اليمن( فتحوا معارك 
جانبية تتحدث عن مؤامرة فصل املخا عن تعز، ومن ثم فصلوا شــبوة عن الجنوب 

وسلموها للحويث ليحارص بها مأرب".
وقال "إن الحويث مل ينترص لقوته بل ألن خصومه بقايا فشل ومجموع فساد".

وقال الصــويف يف تغريدة ثانيــة: "إن من يؤمن بحق الشــامل يف الحرية 
واالستقالل من أدوات إيران، عليه أن يبدأ بناء تصوره وموقفه من الجنوب كقضية 

نضالية".
وأكد الصحفي اليمني أن كل القوى التي تركت الشامل للحويث واستمرت تعارك 

الجنوب هزمت الشامل ومل تنترص عىل الجنوب.
واختتم قائال: "نريد تحرير الشــامل بكله، وليــس البكاء عىل مأرب كنوع من 

تطبيع الهزمية".

األمناء/خاص:
أكد الباحث والسيايس الجنويب سعيد بكران أن معارك اإلخوان الجانبية والعبثية 

هي السبب الرئييس يف اقرتاب الحوثيني من السيطرة عىل محافظة مأرب.
وأشار بكران إىل أن جامعة اإلخوان خذلت مأرب التي احتضنتهم وذلك بتسليم 

مناطق واسعة منها للحوثيني دون قتال.
وقال بكران يف تغريدة عىل موقع "تويرت": "معارك اإلخوان الجانبية والعبثية 

هي صانع نرص الحويث فرقوا الصفوف وغريوا اتجاه املعركة".
 وأضاف: "اليوم تجني مأرب تخاذلها مع اإلخوان ومجاملتها لهم وعدم تحركها 

لرفضهم كام فعلت عدن".
 وتابع: "وكل مــن يجامل هذه الجامعة ويدعوها لوحدة الصف ســيلقى ذات 

املصري".

األمناء/خاص:
وجه وزير الكهربــاء والطاقة الدكتور أنور 
كلشــات مدير عام مؤسســة الكهرباء ومدير 
كهرباء عدن  برسعة التحقيق يف قضية "قطع 
الغيار واملعدات التي ُعــرث عليها مدفونة تحت 
األرض عــىل مقربه من محطة الحســوة يف 

مديرية الربيقة التي تتبع كهرباء عدن". مطالبًا 
الجهات املعنية بالتحقيــق يف القضية واتخاذ 
اإلجــراءات القانونية الالزمــة، والرفع بنتائج 
التحقيق بأرسع وقت ممكن ملعرفة مالبســات 
نتائجها  عــىل  وللوقوف  الحادثــة  وتفاصيل 

ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وكانت صحيفة "األمنــاء" قد نرشت خربا 
عىل صدر صفحتها األوىل حــول عثور قيادة 

كهرباء عدن ومســؤولني يف محطة الحسوة 
خالل األيام املاضية عىل  قطــع غيار مدفونة 
بطريقة توحي بــأن هناك أياٍد كانت تعمل عىل 

تخريب الكهرباء بصورة ممنهجة.
وبحســب معلومات "األمنــاء" فإن قطع 
الغيار التي تــم دفنها كانت معظمها جديدة تم 
رشاؤها بأموال طائلــة إلصالح بعض املولدات 

واألجهزة الخاصة مبحطات الكهرباء.

وثيقة تك�صف حجم الأموال التي ت�صرف 
للحكومة منذ 2016م وحتى اليوم

�صرعية الإخوان ُهزمت يف ال�صمال ومل 
تنت�صر على اجلنوب

�صيا�صي جنوبي: ماأرب جتني 
تخاذلها مع الإخوان

ملل�س: تفجري حجيف لن ينال من عزميتنا بل زادنا اإ�صراًرا على امل�صي فيما بداأناه

قرارات جمهورية غري معلنة بتعيني ثالثة م�صوؤولني يف عدن

رئي�س الوزراء يعرتف بتبديد اأكرث من 70 مليار ريال ويقر بعدم توريد ماأرب لالإيرادات

اخليانة م�صتمرة.. ال�صرعية ت�صلم مناطق يف اجلوبة للحوثيني
وزير الكهرباء يتفاعل مع )الأمناء( ويوجه بالتحقيق يف ق�صية قطع الغيار املدفونة

عدن / األمناء / خاص :
محافظ  مللس،  حامد  أحمد  نعى 
تفجري  شــهداء  عــدن،  العاصمة 
منطقة حجيف يف مديرية التواهي.
وقال يف منشور له عىل صفحته 
االجتامعي  التواصــل  يف موقــع 

"فيس بوك": "إن الشــهداء األبرار 
ارتقــوا إىل ربهم جــراء الجرمية 
النيل  التي حاولت  الغادرة  اإلرهابية 
منا ومــن عزامئنا إال أنهــا زادتنا 
بدأناه  فيــام  امليض  عــىل  إرصاًرا 

إلعادة وجه عدن املرشق".
التضامن  تقديــره  عــن  وعرب 

والدويل  اإلقليمي  واملوقف  الشعبي 
بالجرمية، معربا عن متنياته  املندد 

بالشفاء العاجل للجرحى.
اغتيال  محاولــة  يف  وارتقــى 
ووزير  عــدن  العاصمة  محافــظ 
الزراعة ســتة شــهداء كام أصيب 

سبعة آخرون.

األمناء/خاص:
كشــفت مصــادر لـ"األمناء" 
جمهورية  قرارات  ثالثة  صدور  عن 
يف  كبار  مســؤولني  ثالثة  بتعيني 
عدن مل يتم اإلعالم عنها عرب وسائل 

اإلعالم الرسمية.
قرارات  ثالثة  إن  املصادر  وقالت 
يقارب  ما  قبــل  صدرت  جمهورية 
الثالثة أســابيع دون اإلعالن عنها 

وهي عىل النحو التايل:
محمد عــوض ثابت - رئيســًا 

ملصلحــة الرضائــب ،وعامر نارص 
شــون - مديرًا عامًا لرشكة النفط 
بالجمهوريــة اليمنيــة، وســعيد 
عامًا  مديرًا   - الشــاميس  سليامن 

ملصايف عدن.

األمناء/خاص:
اتهــم رئيــس الــوزراء معني 
عبدامللك – بشكل ضمني – محافظ 
بتبديد  باكريت  راحج  السابق  املهرة 
مليــارات الريــاالت مــن عائدات 

املحافظة.
حوار  أثناء  معــني  اتهام  وجاء 
الرســمي  التلفزيون  معــه  أجراه 
"قناة اليمن"، تطرق فيه إىل وجود 
املحافظات  يف  فســاد  عمليــات 
وجود  إىل  أشــار  حيث  املحــررة، 
تحقيــق بعمليات فســاد ضد أحد 
املحافظني السابقني حول 70 مليار 

من إيرادات املحافظة.
الحكومة  أن  واشــار معني إىل 
قامت حينها باتخــاذ إجراءات من 
قبل النائب العام، وتم تجميد الرصيد 
املتبقي يف حساب املحافظة بحدود 

20 مليار ريال من اإليرادات.
وأضاف: "هناك 70 مليارًا يجري 
التحقيق فيها، واإلشكالية أن كثريًا 
من املشــاريع مل ُينَفق فيها، هناك 
ســيارات  عىل  أنفقت  مليارات   10

ملحافظة واحدة".
ويف حــني مل يتحــدث رئيس 
الوزراء عن اســم املحافظ ، إال أنه 
كشف عن ذلك ضمنيًا ، حيث رد عىل 
اتهامات بانه تلقى أحد الســيارات، 

بنفي ذلك والقــول بأن التعامل مع 
نزلت  حني  قاســيًا  "كان  املحافظ 
، يف  اإلعصار"  بعد  الحكومة حتى 
إشــارة اىل إعصار ليان الذي رضب 

محافظة املهرة يف أكتوبر 2018م.
باســتيالء  الوزراء  رئيس  وأقر 
إيرادات  آخرين عــىل  محافظــني 
معينــة، وقال بأنهــم "عملوا بها 
مشــاريع مثل طريق أو مدرسة"، 
أنه أكــد بأنهــا مخالفة كبرية  إال 

وجسيمة.
وحول توريد املحافظات املحررة 
قال  املركزي،  البنــك  إىل  إليراداتها 
رئيس الوزراء إن محافظات كاملهرة 
اإليرادات  ُتجنَّب  كانت  وحرضموت 
لصالحها، إال أنه أشار إىل االجتامع 

األخري الذي عقده الرئيس هادي مع 
محافظي املحافظــات املحررة وتم 
االتفاق عىل أن تدخل إىل حســاب 
ُتعَكس نســبة  ثم  العام،  الحكومة 

منها لصالح املحافظات.
وحول مأرب، أشار معني بشكل 
غري مبارش بعدم توريدها إليراداتها، 
الربط والتحاسب  آلية  إن  حيث قال 
فيام يتعلق بحساب الحكومة العام 
وحساب اإليرادات النفطية مل تنجز، 
وأن هناك لجانــًا تذهب هناك لكن 

الربط ليس آنيًا، حسب قوله.
وكان محافــظ املهرة الســابق 
راجح باكريت قد شن هجوما الذعا 
عىل الحكومة واتهمها مبامرســة 

الفساد وتبديد األموال لصالحها.

األمناء / خاص :
تقدمت مليشــيا الحويث اإلرهابية، أمــس ، إىل مناطق الزاحم 
والقاهر والروضة وصواًل إىل واسط، يف مديرية الجوبة، مبحافظة 

مأرب، بعد تسلمها من مليشيا الرشعية اإلخوانية.
وتواصل الرشعية اإلخوانية تســليم املناطق االسرتاتيجية إىل 
الحوثيــني اإلرهابيني، بعتادها وســالحها، يف تواطؤ إلطالة أمد 

الرصاع.
وكشــفت مصادر محلية أن املليشيا املدعومة من إيران، تستعد 

لتسلم مركز املديرية من مليشيا الرشعية اإلخوانية.
ويرتبــح الطرفان مــن إطالة الحــرب، عرب جمــع اإلتاوات 
والجبايات وتهريب النفط والســالح، واســتغالل أموال املساعدات 

الدولية واستنزافها يف مشاريع تخدم أجندتهام.


