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األمناء/خاص:
علمــت صحيفة "األمنــاء" من 
مصادرهــا الخاصة بــأن اإلخواين 
مجلس  عضــو  العليمي،  عبداللــه 
القيــادة الرئايس، منــذ طلوعه إىل 
من  كثري  باســتدعاء  يقوم  الرياض 
الجنوبيــة إىل مقيل  الشــخصيات 

القات الخاص به بشكل يومي.
وأوضحت املصادر أن اللقاءات التي 
تحدث يف مقيل العليمي يجري فيها 
النقاش حول إعــادة ترتيب األوضاع 

مبحافظتي شــبوة وحرضموت، يف 
الساحة  إىل  اإلخوان  إلعادة  محاولة 

السياسية والعسكرية من جديد.
وقال أحــد الحارضين يف مقيل 
العليمــي، لـ"االمناء" بــأن عبدالله 
العليمــي أوكلت إليــه مهمة بعرثة 
األوراق يف شبوة وحرضموت، وهو 

تكليف عىل ما يبدو أنه حزيب.
وأضاف لـ"األمنــاء" بأن الوكيل 
بن حربيــش زار مقيل العليمي أكرث 
من مــرة وتلقى توجيهــات ودعاًم 
سخيًا للعمل من داخل حرضموت يف 

صفوف القبائل من أجل دعم مرشوع 
ملؤمتر  دعــوة  عرب  باتيــس  صالح 
يتم  الــذي  القبائــل يف حرضموت 

ترتيب مخرجاته من مقيل العليمي.
وأوضحت املصادر بأن بن حربيش 
تلقى األوامر من عيل محسن األحمر 
للذهاب إىل مقيل العليمي، لكون بن 
محسن  عيل  عىل  محسوًبا  حربيش 
وهو الذي يخىش أن يحسب عليه أي 
عمل ســيايس، ولذلك يوجه كل من 

يقابله بالذهاب إىل مقيل العليمي.

األمناء/خاص:
ال يزال رصاخ جامعة اإلخوان عىل 
العكيمي  أمني  الجوف  محافظ  إقالة 
صدور  من  أسبوع  نحو  منذ  مستمرًا 
القرار مــن رئيس مجلــس القيادة 
الرئــايس، يف حني أصــدر فرعها 
أعلــن فيه رفض  بيانًا  باملحافظــة 

القرار ملوحًا مبواجهته.
املوجهة  االتهامــات  عن  وبعيدًا 
للرجــل مبســئوليته عن ســقوط 
املحافظــة بيد مليشــيا الحويث يف 
مارس 2020م، يثري رصاخ الجامعة، 
الذي وصل حد إعالن التمرد، السخرية 
مــن متســكها مبنصــب محافظ 

ملحافظة باتت يف قبضة الحويث.
فعمليــًا باتت ســلطة املحافظة 
ســلطة "نازحة" داخل مدينة مأرب، 
بعد أن سيطرت مليشيا الحويث عىل 
باستثناء  الـ12،  املحافظة  مديريات 
من  خالية  املقفرة  الصحراء  مساحة 
تجمــع ســكاين يف مديرية واحدة 
هي خب والشــعف، وهي ما ميكن 
تحت  املحــررة  األرايض  اعتبارهــا 

سلطة الرشعية.
مساحة من صحراء بال سكان وال 
موارد وال قــوة حقيقية عىل األرض 
تثري السخرية واالستغراب من رصاخ 
منصب  مــن  رجل  إلقالة  اإلخــوان 
محافظ بــات "نازًحا" يف محافظة 
الجبايات  إال عىل  بال سلطة  مجاورة 
واألمــوال التي يتحصــل عليها من 

ختم املحافظة وختــم قيادة املحور، 
ما يفضح الســبب الحقيقي لرصاخ 

اإلخوان.
فسلطة العكيمي مل يعد لها وجود 
إال يف نقــاط الجباية التــي أقامها 
الرجل عىل الطرق الرابطة بني الجوف 
للمحور  الراتب  ومأرب، ويف كشوف 
بيد  معســكراته  كل  تساقطت  الذي 
الحويث ومل يعد له وجود إال يف هذه 

الكشوف. 
رصاخ يعيد التذكري بحالة اإلخفاق 
التي منيت بها املعركة ضد مليشــيا 
الحــويث منذ بداية الحــرب عىل يد 
بسبب  الشامل  جبهات  يف  الرشعية 
ســيطرة جامعة اإلخوان عىل القرار 
فيهــا، وجعلت منهــا معركة حول 

املناصب والجبايات ال أكرث.
بــأن  الجامعــة  تــرى  حيــث 
املحافظات بالنســبة لها ليست أكرث 
األموال،  يدر عليهم  من كشف وختم 
حتى وإن سقطت يف قبضة جامعة 
الحويث كام هو الحال مع الجوف أو 

كانت ترزح تحت قبضته كحال باقي 
محافظات الشامل.

فبــداًل مــن أن تســعى لتحرير 
محافظات الشامل، سارعت الجامعة 
إىل فرض عنارصهــا وتعيينهم يف 
مناصــب محافظــني ووكالء لهذه 
املحافظــات رغم أنهــا تحت قبضة 
الحال  الحــويث بالكامل، كام هــو 
مــع محافظة املحويــت التي عينت 
الجامعــة فيها أحــد قياداتها وهو 
صالح ســميع محافظًا "افرتاضيًا" 

لها منذ العام األول للحرب.
هوس إخــواين حــول املناصب 
"نيوزمين"جسد  بحســب  واألموال 
صورة العبث والفســاد التي رضبت 
وأفقدتها  شاماًل  الحويث  ضد  املعركة 
كل الدعــم املقدم من األشــقاء يف 
الرشعية،  األوىل عرب  الحرب  سنوات 
سانحة  فرصة  من  اليمنيني  وحرمت 
توفرت فيها كل الظروف واإلمكانات 
واســتعادة  الحويث  عــىل  للقضاء 

صنعاء يف أشهر وبأقل الخسائر.

األمناء/خاص:
املتبادل بني  الرتاشــق  تصاعدت حــدة 
قيادات الصف األول ملليشيا الحويث - الذراع 
اإليرانية يف اليمــن - يف منصات التواصل 
االجتامعي، عىل خلفية التصفيات الجسدية 
التي طالــت عددًا مــن رؤوس  الداخليــة 

الجامعة.
الدكتور عباس  السياق كشــف  يف هذا 
السابق  والرياضة  الشباب  وزير  زيد، شقيق 
يف حكومة الحوثيني، حســن زيــد، الذي 
الجامعة يف صنعاء، عن دور خطري  ته  صفَّ
للقيادي الحويث حســني العزي )نائب وزير 
املليشــيا حاليا( يف  الخارجية يف حكومة 

اغتيال الدكتور أحمد رشف الدين.
بـ"تويرت"،  تعليق  يف  زيد،  عباس  وأملح 
رًدا عىل حســني العزي، إىل أن األخري كان 
عىل علم مبخطط قيــادة الجامعة لتصفية 
"رشف الدين"، مشريا إىل أن األول الذي كان 
يعمل ضمن أفراد حراسة الثاين، واعتذر عن 

املهمة قبل 9 ساعات من اغتياله.
وقــد كانت تصفيــة رشف الدين حلقة 

ضمــن مسلســل تصفيات داخــل جامعة 
الحوثيــني، طالت قيادات بــارزة من بينها 
والدكتور  املتــوكل،  عبدامللك  محمد  الدكتور 
يف  والقيادي  والصحفي  جدبان،  عبدالكريم 
والقيادي  الخيواين،  عبدالكريم  املليشــيات 
حسن زيد، واملرجعية الزيدية زيد املحطوري.

أربعة ضحايا عن وقوف  وأفصحت أرس 
اغتيالهم، وعن وجود تالعب  الحوثيني وراء 
بدون  القضية، وإجــراء محاكامت  مبلفات 
علم أولياء الدم، فيام آثرت أرسة "املحطوري" 
الصمــت حتى اآلن، بعد أن أغلقت مليشــيا 
الذي طال مســجده،  التفجري  الحويث ملف 

باتهام تنظيم داعش.
وســبق أن وجهــت عائــالت الدكتور 

املتوكل  الدين والدكتــور محمد  أحمد رشف 
وحســن زيد وعبدالكريم الخيواين اتهامات 
ملليشــيات الحويث مبحاولــة إخفاء معامل 
جرمية اغتيالهم والتســرت عــىل مرتكبيها 
الحقيقيني وإجراء محاكامت شكلية هدفها 
تحميل أشــخاص ال عالقة لهم بهذه الجرائم 
مســؤولية عمليات االغتياالت التي تكتسب 
أبعاًدا سياســية لها صلة برصاعات قيادات 
النفوذ وتحديد مســتقبل  املليشــيات عىل 
الحركة ورسم سياســاتها يف إدارة السلطة 

والدولة.
ورغم أن التصفيــات البينية التي طالت 
بعض قيادات املليشــيا، بــدأت منذ انقالب 
الحوثيني عىل مؤسسات الدولة يف سبتمرب 

إىل ظاهرة  لكنهــا تحولت الحقــا   ،2014
متزايــدة حيث حصدت عددًا مــن القيادات 

الحوثية.
وعــادة وبعــد كل عملية اغتيــال يتم 
التهمة  تقييد  إىل  الحوثيــون  يلجأ  تنفيذها 
ضد مجهول أو إقحام مصطلحات فضفاضة 
القضية، حيث يبــادرون بتوجيه تهمة  يف 
القتل إىل مــن تســميهم بـ"الدواعش" أو 
عمليات  وراء  بالوقــوف  العــدوان"  "دول 
التصفيات واالغتيــاالت املتكررة التي تحدث 
بحق شــخصيات بارزة سواء من املوالني أو 

املنتمني للمليشيا.
الحويث،  مليشيا  يوايل  مســلح،  وأقدم 
مســاء األحد، عــىل تصفيــة الدبلومايس 

اللواء درهم  البــارزة  اليمنية  والشــخصية 
عبده نعــامن، داخل منزله مبنطقة حدة يف 

العاصمة صنعاء.
وأفــادت املصادر أن املســلح وصل إىل 
منزل اللواء درهم نعــامن الذي كان يتواجد 
يف غرفة حراســة منزله مع عدد من أبنائه 
إىل  دخل  أنه  موضحة  وحراسته،  وأصدقائه 
الغرفة وبارش بإطالق النار عىل الدبلومايس 
نعامن وســط ذهول مــن كان حارًضا يف 

املكان.
وقالت املصادر إن املســلح حاول الفرار 
إال أن مواطنني مــن أبناء الحي الذي يقطنه 
الســفري نعامن ألقوا القبض عليه وسلموه 
لألجهزة األمنية املختطفة من قبل الحوثيني 

يف صنعاء.
شعبًيا  ســخًطا  االغتيال  حادثة  ولقيت 
نعــامن من  درهم  الســفري  كبرًيا، كــون 
لها  التي  البارزة  السياســية  الشــخصيات 
مكانتهــا وثقلهــا يف املشــهد، موجهني 
اتهامات إىل مليشــيات الحــويث بالوقوف 
وراء عملية التصفية التي طالت الرجل داخل 

منزله. 

األمناء/ خاص:
احرتقــت يوم الســبت  قاطرة محملــة برواتب قوات 

الرشعية وهي يف طريقها إىل مدينة مأرب.
وقالت مصادر محلية لـ"األمناء" إن حريًقا نشــب يف 
قاطــرة محملة برواتب أفراد املناطق العســكرية "الثالثة 

والسادسة والسابعة" التابعة للرشعية.
وأضافت املصادر أن الحريق نشب يف القاطرة بالقرب 
من معسكر تداوين وهي قادمة من مدينة عدن إىل مأرب.

وأوضحت املصــادر أن كمية كبرية من األموال الخاصة 
الثالثة والسادســة  برواتب جنــود املناطق العســكرية 

والخامسة احرتقت بشكل كامل.
مصدر عســكري اتهم قيــادات عســكرية يف قوات 
املحملة برواتب  القاطــرة  بتدبري حادثة احرتاق  الرشعية 

الجنود لرسقتها وحرمان الجنود من رواتبهم.

األمناء/ خاص:
كشف قيادي يف جامعة اإلخوان، عن تفاصيل خطرية حول 
إعالن تحالف قيادات مأرب مع مليشــيات الحويث يف صنعاء، 

ومن مينع إعالن ذلك التحالف.
وقال القيادي اإلخواين، املقيم يف تركيا، عادل الحســني، إن 
قيــادات مأرب ليس لديها أي مانــع يف التحالف والتعايش مع 

مليشيات الحويث يف صنعاء ومأرب.
وغرد الحســني عىل تويرت قائال: "ســألُت أحد القيادات يف 
مأرب الحبيبة: هل ممكن نشــاهد وفًدا مــن مأرب يذهب إىل 

صنعاء ووفًدا من صنعاء إىل مأرب؟".
وأكد الحسني أن القيادي أجاب وقال: "إن قيادات مأرب تتمنى 

ذلك وأن نتعايش كإخوة عىل هذا البلد الذي يتسع للجميع".
وأضاف الحســني أن القيادي اإلخواين أخربه أن الذهاب إىل 
مأرب حاليًا صعب، ألن السعودية لن توافق ولن تسمح بذلك، وال 

ميكن لقيادات مأرب مخالفتها.
جديد بالذكر أن هناك تعاون بني ســلطة مأرب اإلخوانية مع 
مليشيات الحويث، كشفتها األحداث والخيانات التي حصلت يف 

الجبهات العسكرية يف مأرب.
وقال مراقبون لـ"األمناء" إن ما يحصل بني ســلطة مأرب 
اإلخوانية ومليشيات الحويث يف صنعاء أهم وأعظم من الزيارات 

التي يتحدث عنها الحسني والقيادات اإلخوانية يف مأرب.
وبحســب تقارير صحفيــة، موثقة، تقوم مــأرب بتزويد 
مليشيات الحويث بصنعاء باألسلحة واملشتقات النفطية والغاز 
والكهرباء، باإلضافة إىل أهم من ذلك وهو التبادل االستخبارايت. 

أخبار
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احرتاق قاطرة حمملة برواتب 
اجلي�س مباأرب قادمة من عدن
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