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صفقة سرية برعاية قطرية!...

إ�صالح تعز ينقل �أ�سرى حوثيني
�
ً
ً
متهيدا لإطالقهم بعيدا عن ال�شرعية
تعز  /األمناء :

قــال مصدر مطلع:إن حــزب اإلصالح ،الفــرع املحيل لتنظيم
اإلخوان املسلمني ،يجري تحركات غري معلنة لإلفراج عن مجموعة
من أرسى ميليشيا الحويث ،يف مدينة تعز.
وأوضح املصــدر ،أن تنظيم اإلخوان يف تعــز ،أبرم صفقة مع
ميليشيا الحويث ،بوســاطة قطرية ،إلطالق رساح  43عنرص ًا من
ً
الفتــا إىل أن القيادي اإلخواين ضياء الدين األهدل
أرسى الحويث،
م َّثل طرف اإلصالح يف املفاوضات.
وأكد أن حزب اإلصالح نقل قرابة  20أســر ًا حوثي ًا من ســجن
خاص جوار ســاحة الحرية يف مدينة تعز إىل مكان آخر ،متهيد ًا
إلطالق رساحهم.
ووفق ًا للمصدر؛ فإن االتفاق يقيض باإلفراج عن  43عنرص ًا "من
أرسى ميليشيا الحويث املحتجزين يف سجون يسيطر عليها تنظيم
اإلخوان مبدينة تعز".

قيادي جنوبي :قيادات حزب الإ�صالح تتبادل
الأدوار بطرق ال تخطر على ال�شيطان نف�سه
األمناء /خاص:

أكد القيادي الجنويب الدكتور فضل الجعدي أن ما يقوم به حزب
اإلصالح اإلخواين من تبادل أدوار بني قياداته بطرق ال تخطر عىل
الشيطان نفسه .
وقال الجعــدي يف تغريدة له عىل "تويــر" رصدتها صحيفة
"األمناء"":غرائب حزب اإلصالح اإلخواين :فريق توكل كرمان مع
قطر وتركيا والحويث وضد التحالف والجنوب  ،وفريق اليدومي مع
التحالف وضد دولة اإلمارات والجنوب !..
وأضاف ":تبادل أدوار بطرق ال تخطر عىل الشــيطان نفســه ،
وتلّون يف املواقف ال يضاهيه تلّون الحرباء ذاتها! "

تتمة ص  .. 16تتمة  ..تتمة ..
التقســيم الحقيقي هو ما يقوم به الحوثيون الذين
يقســمون األرض إىل منطقــة املنشــأ ومحافظات
(تابعات) ويقســمون البرش إىل ساللة مقدسة ورعاع
وإىل رؤوس مرفوعــة وأخرى منزوعــة وإىل ظهور
مســنودة وأخرى مجلودة ..والتقســيم هو ما يفعله
تنظيــم (اإلخوان) الذي يقســم النــاس إىل "إخوان
مســلمني" ،أصحاب البيعة للمرشد ،وآخرين بال معنى
يتم تصنيفهم حسب توجهاتهم السياسية ...ويقسمون
املناطق حسب درجة سيطرتهم عليها ويقسمون الدول
وفق ًا لقربها أو بعدها عن مرشوع السلطان العثامين،
بني دول معصومــة من األذى وأخــرى معادية يجب
تخريبها من خالل الفنت والفوىض واإلرهاب واالقتتال
حتى تنهار ويتم السيطرة عىل خرائبها!
أليس هذا هو التقسيم األبشع يف التاريخ؟
أما القوميون حراس األرضحة ،أو األخوة يف ســنة
أوىل ليرباليــة ،العالقــون خلف زجــاج واق من غبار
الواقع ،أو أهل امليديا واملراهقة االلكرتونية ...جميعهم
ال ميلكون يشء ســوى دبيب الكلــات التي تتقاطع
مع الشــعارات الخادعة لتلك التنظيامت املهيمنة عىل
املشهد ،وتصب يف طواحني الخطابات النمطية.
لكن عليك ،يف هذا الســياق ،أيها القــارئ املتحفز
ملعرفة املشهد كام ًال أن تعرج عىل أداء بعض (الزعامات
الجنوبية القدمية) التي تظهر يف املناسبات ألداء رقصة
الفيلة "حسب التفانني" ال ,ليك تجر مواكب ًا إىل األمام؛
ولكن لالنزالق برشاقة إىل الخلف عىل طريقة (سحبة)
الرفيق الراحل مايكل جاكســون .بالطبــع حق الرأي
مكفــول للجميع لكن النقد جميــل ومفيد للغاية ليك
ال تختلط املفاهيم ويتــم القفز عىل حقيقة أن "تقرير
املصري حق ال يقبل التسويات السياسية".
الوحدة أو املوت شــعار باق مل يجــرؤ مخرتعوه أن
يعدلــوه أو ين ّعموه عاطفي ًا أو حتــى (يتكتكوه) ،فهم
هكذا تتناســل فيهم النوايا ويلعبون عىل املكشــوف
حتى وإن اختفت وجــوه وأتت أخرى ...ألن قيم الحياة
والحضارة واإلنســانية والرشاكة مل تصلهم بعد فكيف
يؤمتنون عىل الشعوب؟

Thursday - 1 Aug 2019 - No: 1019

شبوة  /األمناء  /خاص :

تورط وزير النفط يف الحكومة اليمنية
بصفقــة فســاد ضمن مسلســل أعامل
الفساد الجارية داخل الرشعية ولكن هذه
املرة كانت صفقة فســاد غريبة  ،حيث تم
إنشاء أنبوب مياه رصف صحي ( مجاري )
عىل أساس أنه أنبوب نفط.
وأكدت املصــادر أن الصفقة متت بني
وزير النفط وأحد الرشكات وذلك عرب تنفيذ
مرشوع مد أنبوب للنفــط  ،بيتم التالعب
يف املــروع وتركيب أنبوب ( مياه رصف
صحي) بد ًال عن أنبوب النفط ومترير هذا
املرشوع بصفقة بلغت  54مليون دوالر.
وأوضحت املصادر أن املرشوع متثل مبد
أنبوب من ( القطــاع النفطي رقم  ٥إىل
قطاع  ٤يف شــبوة ) وكان تحت إرشاف
وزير النفط  ،وحني نزلــت لجان محلية

إىل موقع املــروع تبني أن األنبوب الذي
تم مده كأنه أنبوب ( رصف صحي ) وليس

أنبوب نفط خام!.
وقالــت املصــادر:
إنــه وبعــد املراجعة
واملتابعــة انكشــفت
حقيقة التالعب وتبني
وجود صفقة فســاد ،
قامت بها وزارة النفط
وبــإرشاف الوزير مع
الرشكة املنفذة بتكلفة
تقدر .54000000$
ووثقــت اللجــان
املحليــة ــ بالصور ــ
حقيقة هــذه الصفقة
التي تبني التالعب يف
تنفيذ املرشوع وتركيب
أنبــوب رصف صحي
بد ًال من أنبوب نفط!.

سري على النفوذ واملال والسلطة إلى تبادل التهديدات بالتصفية واقتحام للمباني بقوة السالح...
من صراع
ّ

�صراع الأفاعي احلوثية يحتدم وينذر بحرب �شوارع يف �صنعاء
األمناء  /سكاي نيوز عربية :

من رصاع رسي عىل النفوذ واملال والســلطة
بني قيادات الصف األول للحوثيني يف صنعاء،
إىل تبــادل التهديــدات بالتصفية الجســدية
واقتحام للمباين بقوة السالح ،هذا ما وصل إليه
االقتتال الداخيل بني قادة املتمردين يف اليمن.
ففي وقت مبكر فجر أمــس األربعاء أصدر
رئيس ما يعــرف باملجلس الســيايس األعىل
للحوثيني مهدي املشــاط قــرا ًرا بإقالة عضو
املجلس محمد عيل الحــويث وتحويل وظيفته
إىل مجلس الشورى الذي باتت مهمته شكلية .
قرار اإلقالة املفاجئ ونرشه يف وكالة األنباء
اليمنية ســبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيني دفع
مبحمد عيل الحويث إىل اقتحــام مقر الوكالة
وإجبار املسؤولني هناك عىل حذف الخرب تحت
التهديد وبقوة السالح .
ومل يقف األمر عند هــذا الحد؛ بل إن محمد
عيل الحــويث أجرى مكاملة وفقــ ًـــا ملصادر
يف صنعاء مبهدي املشــاط وهدده بالتصفية
الجسدية قبل أن تتحول املكاملة بني الطرفني إىل
سيل من التهديدات بالقتل .
وكان املجلــس الســيايس األعىل قرر خالل
اجتامع لــه يف منتصف مــارس املايض ضم
محمد عيل الحــويث إىل عضوية املجلس وهو
ما اعتربه كثريون آنذاك مؤرشا عىل قرب إزاحة

مهدي املشاط من رئاسة املجلس.
وينحرص الرصاع بني قيــادات الصف األول
للحوثيني عــى النفوذ واملال والســلطة بني
جناحني متصارعني ،األول ميثله مهدي املشاط
ومدير مكتبه أحمد حامد ومعه يحيى بدر الدين
الحــويث وزير الرتبية والتعليــم باإلضافة إىل
وزير الداخلية عبدالكريم الحويث.
أما الجناح الثاين ،فيقوده محمد عيل الحويث
ومعه مسؤول االســتخبارات أبو عيل الحاكم
باإلضافــة إىل مجموعة كبرية مــن القيادات
العسكرية والسياسية يف صنعاء واملحافظات
الخاضعة لسيطرة أتباع إيران .
وكانت مصادر مقربــة من جامعة الحويث

ذكــرت :إن الخالفات عــادت إىل الصف األول
لقيادات الجامعة والذي بــدأ يتصاعد بني تيار
اللجنة الثورية وتيار املجلس السيايس األعىل.
ووفق ًا للمصادر؛ فإن الخالفات تجددت بني
رئاســة مجلس الشــورى يف صنعاء وقيادات
املليشــيات الحوثية ما أجــر األول عىل تعليق
أعامله بعد تكرار عملية التهديد واإلساءات التي
متارســها قيادات حوثية بحق رئيس املجلس
املحســوب عىل املؤمتر الشــعبي العام محمد
العيدروس .
وقالــت املصادر إن القيادي يف املليشــيات
وعضو مجلس الشــورى صادق أبو شــوارب
انضم إىل القيادي الحــويث زيد الريامي املعني
من قبل املليشــيات أمين ًا عامــ ًا للمجلس يف
اإلساءة والشتم والتهديد لرئيس املجلس محمد
العيدروس ،مشــرة إىل أن أبو شــوارب أرسل
للعيدروس رســالة عرب أحد أعضــاء املجلس
يهدده فيها بأنه من بقايا الخونة ،ويطالبه بعدم
العودة للعمل يف املجلس .
وســبق أن قام القيادي الحويث زيد الريامي
باقتحام مكتب العيــدروس ومصادرة ختمه،
وطرد معاونيه ،ومامرسة عمل رئيس املجلس،
وهو األمر الذي أثــار خالف ًا بني قيادات مؤمتر
صنعاء ومليشيات الحويث وأدى إىل توقف عمل
املجلس ألكرث من مرة .

اجلرنال الأحمر  :دعوهم يت�سلون فهم يعلمون ب�أننا لن نفرط بالوحدة !
األمناء /خاص:

بعد الصداع الذي سببتها تغريدة األكادميي اإلمارايت عبدالخالق
تحولت كل فنادق الرياض إىل ورشــة عمل عىل مواقع التواصل
االجتامعي التويرت والفيســبوك بأســاء وهميــة للردود عىل
التغريدة .
وشــهد مقيل نائب الرئيس اليمني الجرنال عيل محسن األحمر
يــوم الثالثاء املــايض وبحضــور عبدالعزيز جبــاري وعدد من
املسؤولني نقاش حاد حول تغريدة عبدالخالق واإلمارات واالنتقايل
وطالب البعض من الجرنال األحمر أن يكون له موقف حاد من هذه
التغريدة وأن يعودوا هو والرئيس هادي إىل عدن ملامرسة عملهم .
وقالت مصــادر لـ"األمناء" ألن الجرنال عيل محســن األحمر
تحدث عن اســتحالة تفكيك اليمن وترشذمــه والعودة إىل العهد
الشمويل مؤكدا بأن الرئيس هادي لن يفرط بالوحدة اليمنية أبدا .
وأضاف  ":دعوهم يتسلون لبعض الوقت ونحن متواجدون يف
كل مكان يف الجنوب ويعلمــون بأننا لن نفرط بالوحدة تحت أي
ظرف من الظروف وسنحســم أي أمر يف حينه فال تقلقوا واتركوا
هذا املوضوع جانبا فلدينا موضوع أهم هو تحرير صنعاء".

