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�صحفية �سعودية  :الإعالم اليمني زودنا
مبعلومات مغلوطة عن ق�ضية اجلنوب!

األمناء  /خاص :

قالت الصحفية الســعودية
سكينة املشــيخص :إنهم يف
الســابق كانوا يحصلون عىل
املعلومــات الخاصة بالجنوب
وقضيته من اإلعــام اليمني
املسيطر عليها.
وأضافت يف ردها عىل أحد
املغرديــن اليمنيني الذي انتقد
موقفها ورأيها املساند للجنوب
وقضيته عــا كان عليه يف
السابق وسبب تغريه الراهن ( :للتوضيح أكرث؛ تغري موقفي بشكل
أكرب من قضية "الحراك الجنويب" بعد إقالة " خالد بحاح " ولقايئ
مع " عيدروس الزبيدي").
واستعادت املشــيخص رشيط ذكريات من عملها بالقول( :قبل
ذلك ك ّنا نأخذ معلوماتنا من اإلعالم اليمني املسيطر عليه كلي ًا  ،ومل
تكن هناك أصوات جنوبية  ..مل نعــرف األصوات الجنوبية إال من
السوشل ميديا)  ،ويف هذا إشارة إىل أن اإلعالم اليمني كان ميدهم
مبعلومات مغلوطة حيال الجنوب وقضيته! .

املخاليف ّ
يتعهد لعمان بتحرير
املهرة من ال�سعوديني!
األمناء  /خاص :

أفادت مصــادر وثيقة الصلــة لـ"األمناء" أن الشــيخ حمود
ّ
املخاليف عاد مؤخ ًرا من العاصمة العامنية مسقط إىل تركيا محل
إقامتــه وهي الزيارة الثالثة التي يقــوم بها قائد مقاومة تعز إىل
عامن .
ّ
املخاليف قــام بإجراء
وأوضحــت املصادر بأن الشــيخ حمود
اتصاالت مكثفة مــع عنارص املقاومة يف تعــز لغرض االلتحاق
باملجاميع باملهرة إىل جانب املجاميع األوىل التي قام قبل أشــهر
بجلبها إىل املهرة  ،حيث يقوم الشــيخ حمود بدفع ألف دوالر لكل
عنرص من أتباعه املتواجدون يف املهرة.
وتعهد حمود املخاليف أثناء زيارته األخرية إىل مسقط أنه كفيل
بإخراج السعوديني من املهرة.
مصادر قالت لـ"األمناء" إن الســلطات يف املهرة قد ألقت قبل
أســابيع القبض عىل مجاميع يف املهرة قدموا من محافظة تعز
واعرتفوا بأنهم يتبعون الشيخ حمود املخاليف.
يذكر إن محافظ املهــرة قد اتهم عامن وقطــر بزعزعة األمن
واالستقرار يف املهرة .
وأقر الشــيخ حمود املخاليف يف وقت سابق استالمه أموال من
عامن خصصت ملعالجة الجرحى يف تعز (حد قوله) .

املي�سري يعلن من الريا�ض التو�صل �إىل نتائج طيبة
حللحلة العديد من امللفات الأمنية والع�سكرية
الرياض  /األمناء  /خاص :

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية املهندس أحمد امليرسي،
يوم أمس األول يف العاصمة السعودية الرياض ،مع قائد القوات
امللكية السعودية وقائد القوات املشرتكة بتحالف دعم الرشعية يف
اليمن سمو األمري الفريق ركن فهد بن تريك بن عبدالعزيز.
وبحث الجانبان خالل اللقاء؛ إنشاء غرفة عمليات أمنية مشرتكة،
وتعزيز االســتقرار األمني يف العاصمة املؤقتة عدن واملحافظات
املحررة ،وغريها من القضايــا واملواضيع املهمة ذات الصلة بامللف
األمني يف املحافظات وسري املعارك يف جبهات القتال.
وأشــاد امليرسي ،بجهود دول تحالف دعــم الرشعية يف اليمن
بقيادة الســعودية ومشــاركة فاعلة لدولة اإلمارات للقضاء عىل
املليشيات االنقالبية واملرشوع اإليراين التدمريي الذي تحاول إيران
تنفيذه ليس لرضب ومتزيق اليمن فحسب؛ بل املنطقة برمتها.
وعرب امليرسي ،عن سعادته البالغة بلقاء سمو األمري الفريق ركن
فهد بن تريك ،ومدى التعاون الكبري الذي أبداه ســموه يف حلحلة
العديد من امللفات األمنية والعســكرية والوصول إىل نتائج طيبة
سوف يتم ترجمتها عىل أرض الواقع خالل الفرتة القريبة القادمة.
وأكــد حرص واهتــام الحكومة عىل تعزيــز التعاون األمني
املشرتك مع األشقاء يف السعودية ،وكل ما من شأنه أن يسهم يف
تطبيع األوضاع يف املحافظات املحررة واستقرار األوضاع األمنية
التي تعد الركيزة األوىل من ركائز استعادة عجلة التنمية وتشجيع
االستثامرات يف تلك املحافظات .
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االنتقايل يرف�ض تويل ( )4حقائب وزارية يف احلكومة ال�شرعية
األمناء  /خاص :

علمت صحيفة "األمنــاء" من مصادر
وثيقــة الصلة أن اطرافــًــا يف الرشعية
وسفراء دول غربية وإقليمية عرضوا خالل
األيام املاضية عــى قيادات يف االنتقايل
املشــاركة يف حكومــة الرشعية ضمن
التعديل القادم .
وأوضحــت مصادر وثيقــة بأنه وبعد

مشاورات مكثفة تم الرد من قبل االنتقايل
بالرفض قائلني  " :نحن هدفنا اســتعادة
دولــة مفوضني من قبل شــعب الجنوب
وال نستطيع أن نتخذ أي قرار إال مبوافقة
شــعب الجنوب صاحــب الكلمة األوىل
واألخرية".
املصادر أفادت أنّ وفدًا أمم ًيا خالل لقائه
بقيادات االنتقايل عرض فكرة املشــاركة

يف الحكومة من قبل االنتقايل ولكن أيضا
كان الرد بالرفض.
وطبقا للمصادر فقــد علق أحد قيادات
االنتقايل أثناء اللقــاء بأن هذه الحكومة
أصبحت فاقدة للرشعيــة ومل تقدم طيلة
أربع سنوات أي عمل مؤسيس أو خدمايت
بل تفرغت للفساد والنهب وال يرشف أحد
املشاركة يف هذه الحكومة.

التواط�ؤ مع ذوي العالقة يفقد البنك املركزي �أكرث من مليار ريال (تفا�صيل)
عدن  /األمناء  /خاص :

كشفت مصادر عاملة يف البنك املركزي
اليمني عــن تواطؤ ومخالفات وتجاوزات
مخالفة للقانون املــايل وتوصيات وزارة
املالية نتج عنها كسب غري مرشوع مببالغ
ماليــة طائلة تجاوزت مليــار وثالمثائة
وخمســة وثالثني مليون ومائتني واثنني
وخمسني وتســعامئة وخمسة وأربعني
ً
ريال .
وقالت املصــادر التي عــززت إفادتها
الخاصة لـ"األمناء" بالوثائق إن التواطؤ
مع ذوي العالقة (ن  .س  .ع) وهو شقيق
نائب املحافــظ وباملخالفة للقانون املايل
وتوصيــات وزارة املالية فقــد تم إهدار
وكســب غري مرشوع لذلــك املبلغ املهول
املشار إليه .
وأضافــت املصــادر  " :مبوجب تعزيز
وزراه املالية رقم  266/9بتاريخ  10مارس
 2019برصف ما يعادل  7،003،687دوالر
أمرييك لصالح حساب لدى البنك األهيل
ِباسم نوفل للتجارة والتوكيالت فرع املكلة
أروى حيــث تم خصم املبلغ من حســاب
املوازنة العامة بالريال بسعر  381ومببلغ
يعادل ()2,668,404,747.00
تفاصيل العملية :
مبلغ التعزيــز  7،003،687دوالر 381
2,668,404,747.00
املبلغ املخصوم من حســاب الحكومة
2,668,404,747.00

املبلغ املقيد لرشكة نوفل بحســب سعر
التقييم 2,481,616,449.00
381
املبلــغ املحول لحســاب رشكــة نوفل
6,513,429.00
املعــادل وفــق ســعر الــرف يوم
العملية  10مــارس 586 6,513,429.00
3,816,869,394.00
الفارق 1,335,252,945.00

وأوضحت املصادر أنه ومن خالل وثائق
العملية تم ارتكاب املخالفات التالية:
 1رصف التعزيــز بعملة الدوالر بنفسمبلغ التعزيز الــذي أدى إىل تحمل البنك
املركزي فارق ســعر  1335252945ريال
مقارنة بني ســعر املصارفة  381وسعر
السوق يف يوم العملية 586
 2التدليــس من خــال تنفيذ عملياتاملصارفة يف حساب وسيط .

وكالة دولية :العي�سي ميهد لالنق�ضا�ض على اخلطوط اجلوية اليمنية

عدن  /األمناء  /خاص :

األمناء  /خاص :
كشــفت مصادر خاصة عــن أن رجل
األعامل أحمد العييس الذي يشغل منصب
نائب مديــر مكتب رئاســة الجمهورية
للشــؤون االقتصادية ،يسعى لالستحواذ
عىل تقديم الخدمــات األرضية يف مطار
عدن الدويل جنويب اليمــن يف مخالفة
رصيحة للقوانني النافذة.
وأشــارت املصادر يف ترصيــح لوكالة
ديربيفــر لألنبــاء إىل وصــول معدات
الخدمات األرضيــة التابعة لرجل األعامل
إىل عــدن  ،مبا يف ذلك معــدات خدمات
الــركاب يف الصاالت وخدمات الســاحة
يف املطار ومنها خدمة النقل واألسطول،
واألمتعة والخدمات الفنية وغريها.
ولفتــت إىل أن وصول املعــدات يؤكد
تواطؤ جهات وشــخصيات يف الحكومة
إلمتام ســيطرة العييس عــى خدمات
املناولــة األرضية لــركات الطريان يف
مطار عدن ،قائلة " رشاء املعدات ووصولها
إىل عدن من الخــارج مل يكن ليتم إال بعد
حصول التاجــر العييس عىل ترصيح من
الهيئة العامة للطريان املدين ،وهذا مخالف
للقوانني".

وشــدد أحد املصــادر عــى أن تقديم
الخدمــات األرضية حق حــري للناقل
الوطني ضمن الربتوكول املتفق عليه بني
اليمن والســعودية اللتان متلكان رشكة
الخطــوط الجوية اليمنية بنســبة 51%
لليمن ،والجانب السعودي .49%

وأضاف أن هذه الخطوة متهد النقضاض
التاجــر العييس عىل الخطــوط الجوية
اليمنية التي تتعرض لحملة رشسة بهدف
محاولة إيقاف تشــغيلها لحساب رشكات
طريان منافســة ،وأبرزها طريان بلقيس
الرشكة اململوكــة لرجل األعــال أحمد
العييس.
وتزايدت مؤخر ًا االتهامات لرجل األعامل
النافذ أحمد صالح العييس  ،باالســتيالء
عىل مؤسســات الدولــة ويف مقدمتها
املوانئ ورشكة مصايف عــدن التي جعل
مهمتها تقترص عىل التخزين ،للمشتقات
النفطية التي يحتكر استرياداها  ،باإلضافة
إىل اتهامه بالســيطرة عىل سوق الوقود
يف عدن ،ومحافظات أبني ولحج والضالع
يف ســابقة هي األوىل مــن نوعها عىل
مستوى العامل ،إذ ســلمت الحكومة أهم
مورد اقتصادي ومــايل للبلد إىل القطاع
الخاص.

ويف يناير الفائت أشــار تقرير خرباء
من األمم املتحــدة يراقبون العقوبات ضد
اليمن ،إىل بعــض جوانب الفســاد يف
حكومة هــادي ومنها القيــام برسقات
ضخمة وتهريب النفط الخام يف محافظة
مأرب الغنية بالنفط يف شامل رشق البالد،
وتحويــل األموال العامــة إىل مجموعة
العييس ،وهي رشكة نقل للوقود ،ومالكها
أحمد العيــي ،إضافة إىل اســتحداث
آلية اســترياد أعطت األفضليــة "لدائرة
أعامل صغرية قريبة من كبار املســؤولني
الحكوميني" تســهم يف حدوث انتهاكات
للقانون اإلنساين.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنســية
سلطت الضوء يف منتصف ديسمرب الفائت
عىل دور رجل األعامل اليمني أحمد صالح
العييس ( 51عام ًا) يف الحياة السياســية
واالقتصادية يف اليمن .
وذكــرت الصحيفة الفرنســية  :إن هذا
الوضع ،يثري ردود ًا غاضبة يف عدن ،فرجل
األعامل متهم بإبقاء املصفاة الســوفيتية
القدميــة يف املدينة التي يســيطر عليها
معطلة ،مــن أجل مواصلة بيــع الوقود
للمولدات الخاصة يف عــدن ،ما أدى إىل
ري .
ٍ
نقص كب ٍ

