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األمناء/خاص:
علمــت صحيفة "األمنــاء" بأن 
الرئايس برئاســة  القيادة  مجلــس 
العليمي سوف  يصدر  الدكتور رشاد 
خالل األيام القريبة  قرارات وصفتها 

املصادر باملهمة.

"األمناء"  مصــادر  وأوضحــت 
الجانب  القرارات ســوف تشمل  بأن 
مكافحه  منها  واألمني،  العســكري 
اإلرهاب، باإلضافــة إىل قرارات يف 

هيئة مكافحة الفساد.
وأكدت املصــادر ذاتها بأن هناك 
قــرارات يف الســلك الدبلومــايس 
حزب  قبل  مــن  عليها  االعرتاض  تم 

اإلصالح صاحب نصيب األســد فيها 
منذ العام 2015م.

وأشــارت املصــادر يف ســياق 
إفادتهــا الخاصــة لـ"األمناء" بأن 
القرارات املتعلقة بالسلك الدبلومايس 
تم تأجيل إصدارهــا إىل وقت الحق 
بعد أن يتم معالجة حيثيات اعرتاض 

حزب اإلصالح عليها.

األمناء/خاص:
نــر القيادي يف مليشــيات 
فضائح  الحســني،  عادل  اإلخوان 
لقيادات حزبه العليا، ومنهم عضو 
عبدالله  الرئايس  القيــادة  مجلس 
العليمــي، تتعلق مبصادر ثرواتهم 
التي جمعوها خــالل فرتة الحرب 

املاضية.

وقــال الحســني، املقيــم يف 
دولــة قطر، إن "شــباب اإلصالح 
الذين يعانون مــا يعانيه الناس، 
فبعضهــم ال يجــد تذكرة ســفر 
لجامعته،  مرصوف  وال  لدراســته 
بينا بعض قيادات الحزب أغرقتهم 
السعودية باملال السحت" - حسب 

تعبريه.
"لو حدثتكم فقط عن  مضيفا: 

ثروة عبدالله العليمي التي اكتسبها 
رؤوس  منها  لشــابت  الحرب  بعد 
الولدان! وهناك حيتان أكرب برثوات 

أضخم!".
وُيّتهــم حزب اإلصــالح بنهب 
ثروات النفط والغاز مبأرب الواقعة 
توريد  ورفــض  ســيطرته،  تحت 
عائداتها املاليــة إىل البنك املركزي 

يف العاصمة عدن.

األمناء/خاص:
والســيايس  األكادميي  أكــد 
اليمني د. خالد الشمريي أن القوى 
اليمنية اســتغلت الوحــدة لنهب 

ثروات ومقدرات الجنوب, الفتا إىل 
أن املنطقة العســكرية األوىل هي 

آخر خطوط الدفاع عن الوحدة.
وقــال الشــمريي يف تغريدة 
عىل موقــع "تويــرت": "املنطقة 
العســكرية األوىل تعترب آخر وتد 

األخري عن  الدفــاع  إخواين وخط 
)الوحدة( باســتثناء بعض القوى 
الصامتة مرحليًا ألجل مصالحها". 
أصبحت  "الوحــدة  وأضــاف: 
غطاًء وســتاًرا تنهــب من وراءه 

ثروات ومقدرات الجنوب".

األمناء/خاص:
املجلــس  يف  القيــادي  أكــد 
هيئة  وعضو  الجنــويب  االنتقايل 
الرئاســة، ســامل ثابت العولقي، 
أن املتغــريات امليدانية يف شــبوة 
وتكليف الرئيس الزبيدي برئاســة 

لجنــة املوارد كانــت وراء تصعيد 
الحوثيني األخري نحو الجنوب.

تغريدة  يف  العولقــي  وقــال 
"حرضموت  "تويرت":  موقع  عىل 
الحكومة  ســيطرة  تحت  وشبوة 
منذ بداية الحرب، فا الذي استجد 
فجأة حتى نــرى التصعيد اإليراين 
ومن يدور يف فلكه بشــأن هاتني 

املحافظتني؟".
هــي  "املســتجد  واضــاف: 
املتغريات امليدانية منذ 10 أغسطس 
وتكليف  شبوة،  مبحافظة  املايض 
القائد الُزبيدي برئاسة اللجنة العليا 
للموارد يف 14 أغسطس من الشهر 

ذاته".

األمناء/خاص:
علمت صحيفة "األمنــاء" بأن رشكة )املفــرز للغاز( التي 
تقوم حرصيًا بنقل الغاز من محافظة مأرب إىل مناطق سيطرة 
الحوثيني منذ سبعة أعوام، يعترب القيادي اإلخواين حميد األحمر 
الهارب يف تركيا الريك األكرب فيها, وهي رشكة استطاعت يف 

وقت سابق إزاحة التاجر توفيق عبدالرحيم.
وتقوم رشكة املفــرز حاليًا باحتكار نقــل الغاز املنزيل من 
رشكة صافر يف مأرب إىل صنعاء وكل مناطق الحوثيني, كا أن 

هناك أسهًا لصالح حزب اإلصالح من عملية نقل الغاز.

األمناء/خاص:
التقى الرئيس الدكتور رشــاد محمد العليمي، رئيس مجلس 
القيادة الرئايس، األحــد، رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
محســن يحيى طالب، ومعه رئيس املحكمة العليا القايض عيل 

أحمد االعوش.
وتطرق اللقــاء إىل الجهود املطلوبة لتعزيز دور الســلطة 
القضائية واســتقالليتها، وتعظيم مكانتها يف حاية الســلم 

االجتاعي، وتحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون.
واســتمع رئيس مجلس القيادة الرئايس، إىل إحاطٍة حول 
إنجازات الســلطة القضائية خالل الفرتة املاضية. منوهًا بدور 
رجال القضاء يف رفع املظامل، وتعزيز ثقة الشــعب مبؤسساته 
الدســتورية. مؤكدًا أهميــة امليض قدمًا مبســار اإلصالحات 
القضائية وتفعيل دورها يف مكافحة الفساد، وحاية الحقوق 

والحريات العامة.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاســة الجمهورية الدكتور يحيى 

الشعيبي.

األمناء/خاص:
وجه محافظ شبوة، رئيس اللجنة األمنية، عوض بن الوزير 
العولقي، األحد، باإلفراج عن 14 أســريًا من أرسى املليشــيات 
اإلخوانية الذين ينتمون إىل املحافظات الشالية والذين شاركوا 

بالتمرد املسلح عىل السلطة املحلية.
وتعد هذه الدفعة هي األخرية من أرسى املليشيات اإلخوانية 
املتمردة، التــي جرى إطالقها وبإرشاف من قائــد اللواء الثاين 

بقوات دفاع شبوة العميد وجدي باعوم.

أخبار

)الأمناء( تك�صف عن قرارات رئا�صية مرتقبة )تفا�صيل(

قيادي اإخواين ين�صر ف�صائح قيادات حزبه بينهم ع�صو يف املجل�س الرئا�صي

�صيا�صي ميني: الوحدة اأ�صبحت غطاًء و�صتاًرا لنهب ثروات اجلنوب

العولقي يك�صف الدافع وراء ت�صعيد احلوثيني الأخري نحو اجلنوب

�صركة تتبع حميد الأحمر 
تزود احلوثيني بالغاز

العليمي يوؤكد اأهمية امل�صي قدًما يف الإ�صالحات 
الق�صائية وتفعيل دورها ملكافحة الف�صاد

حمافظ �صبوة يوجه باإطالق �صراح اأ�صرى التمرد 
الإخواين باملحافظة

قال إن املنطقة العسكرية األولى هي آخر خطوط الدفاع عن الوحدة..


