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حميد الأحمر يتكفل ب�إدارة امللف
النفطي يف �شبوة ويعد ب�ضخ �أموال
األمناء/خاص:

تكفل رجل األعامل الشــايل حميد األحمر بتــويل إدارة امللف النفطي مبحافظة
شبوة وعدم السامح مبن وصفها بـ"املليشيات املسلحة" يف إشارة إىل قوات النخبة
االقرتاب من هذا امللف .
ونقلت مصادر مقربة من حميد األحمر قوله بأنه سوف يسخر كل أمواله للحفاظ
عىل هذا امللف الذي يسيطر عليه ومتنفذون شامليون منذ سنوات ويسيطرون عىل
كل العائدات النفطية من خالل رشكاتهم التي يديرونها والتي يحصلون عربها عىل
مئات املاليني وبالعمالت الصعبة شهري ًا .
ويأيت تهديد األحمر بعد تحركات حثيثة لقوات النخبة الشــبوانية للسيطرة عىل
املدينة وتطهريها من العنــارص اإلرهابية والنافذين الذين يســيطرون عىل عوائد
املحافظة وخرياتها .

غمو�ض يلف �إعالن حكومي يهدد ا�ستمرار منحة
الوقود ال�سعـودية وينذر بانقطاع الكهرباء
األمناء/خاص:

يلف الغموض حول إعالن حكومي يهدد مســتقبل استمرار تقديم املنحة
السعودية الخاص بوقود محطات الكهرباء يف اليمن املقدرة بنحو  60مليون
دوالر شــهري ًا ،وينذر بعودة انقطاعات التيار الكهربايئ يف العاصمة عدن
وما جاورها.
وأعلنت رشكة مصايف عدن ،مســاء الجمعة ،عن إنزال املناقصة رقم ()1
لعام 2019م ،بخصوص رشاء  60ألف طن من مادة الديزل ،و  30ألف طن من
مادة املازوت لتموين محطات توليد الكهرباء.
ووفق ًا لوكالة األنباء اليمنية الحكومية "سبأ" ،فإن املناقصة نصت عىل أن
تكون العروض املقدمة بالدوالر األمرييك لكل طن من ِقبل الرشكات املؤهلة
لدى رشكة مصايف عدن وبسعر ثابت.
وشــددت املناقصة عىل رضورة أن تشمل عروض املناقصة ضخ الكميات
ابتداء من تاريخ  25مارس الجاري 2019م،
إىل خزانات رشكة مصايف عدن
ً
وأن يكون سداد قيمة الشحنات بعد ضخ الكميات إىل خزانات رشكة مصايف
عدن ،وأن يتحمل املــورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رســوم متعلقة
بالرضائب أو الجامرك وأي التزامات أخرى.
وأشارت إىل أن فتح املظاريف الخاصة باملناقصة سيكون يف مبنى اإلدارة
املركزية لرشكة مصايف عدن يف الساعة العارشة صباح ًا يوم الثالثاء املوافق
 19مارس 2019م.
ً
ووفقا ملوقع "عــدن برس" فقد أفــادت معلومات
ويف الســياق ذاته،
مــن مصادر خاصة ،بأن هناك جهود حكومية لتجديد مدة اســتمرار املنحة
الســعودية لنحو عام كامل ،بعدما كانت مخصصة لثالثة أشهر فقط ،ولكن
إجراءات استكامل تجديد مدة املنحة السعودية تأخرت ،وهو ما استدعى إنزال
رشكة مصايف عدن املناقصة الخاصة بوقود محطات توليد الكهرباء.
تجدر اإلشارة إىل أنه يف الـ  29من شهر أكتوبر املايض ،وصلت أول شحنة
من املنحة الســعودية لوقود محطات الكهرباء يف اليمن ،والبالغة نحو 62
ألف طن مرتي من الديــزل ،و  25ألف طن مرتي من املازوت ،بقيمة إجاملية
 60مليون دوالر.
وقال الســفري الســعودي لدى اليمن محمد آل جابر يف مؤمتر صحفي
عقده مبيناء الزيت بالربيقة يف عدن ،يف اليوم ذاته الـ  29من شهر أكتوبر
املايض ،إن منحة وقود الكهرباء مخصصة لثالثة أشهر.
وتأيت منحة الوقود يف إطار الدعم الســعودي لحكومة الرشعية للوفاء
بالتزاماتها ،وذلك تنفيذ ًا لتوجيهات خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن
عبدالعزيز وويل عهده األمري محمد بن سلامن.
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(زمام) يك�شف حقيقة اخلالف مع (معياد) وخ�سارة البنك  9مليار ريال
األمناء  /خاص :

أعلن محافظ البنــك املركزي اليمني،
الدكتور ،محمــد زمام ،اكتــال البناء
املؤسيس للبنك الذي يتخذ من العاصمة
املؤقتة عدن مق ًرا له.
وقــال يف مداخلة لــه ضمن برنامج
"اليمن يف أســبوع" عىل قناة أبوظبي
الفضائية ،الجمعة ،أن البناء املؤســي
للبنــك املركزي يف عــدن اكتمل بثالثة
قطاعات رئيســية هي قطاع العالقات
الخارجيــة املســؤول عن الحســابات
الخارجيــة للبنك وقطــاع الرقابة عىل
البنوك والذي اســتكمل بناءه يف الربع
األخري مــن العــام املــايض ،وقطاع
العمليات املحلية.
وأكــد أن البنك املركــزي يتعامل بكل
مكوناته وهو يخدم الجمهورية اليمنية
ويخدم املواطن من صعدة إىل املهرة وال
مييز بني أي مواطن.

وكشف زمام حقيقة خالفه مع رئيس
اللجنة االقتصادية ،وقال" :ال يوجد هناك
خالف ولكن هناك تباينات يف الرؤى وتم
حل هذه اإلشكالية بالكامل".
الف ًتا إىل ســبب تدهــور العملة بني
الحني واآلخر والذي أرجعه إىل خســائر
الحرب وصلــت إىل  47باملائة من الناتج
املحــي الرتاكمي وكــذا  60باملائة من
إيراداتها.
وأضاف أن الدعم املقدم من األشــقاء
هو الــذي يســهم يف الحفــاظ عىل
االقتصاد.
وفيــا يتعلق بالتقريــر الذي نرشه
معياد بشأن فارق البيع والرشاء للعملة
املحلية وخســارة البنك املركزي  9مليار
ريال خالل هذه العمليــات ،أكد زمام أن
أرقامــا غري صحيحة
التقريــر تضمن
ً
وأنه تــم إيضــاح كل يشء للحكومة
وســيتم إعالنهــا للرأي العام بشــكل

مؤســي ،الف ًتا إىل أن توافق كامل مع
اللجنــة االقتصادية وتم االنتهاء من تلك
اإلشكاليات والتباينات.
وكشــف زمام خــال حديثــه عن
اســتكامل اإلجراءات األوليــة الختيار
رشكة محاســبة دولية ،ستقوم مبهام
املراجع الدويل ،وســوف تظهر تقريرها
ونتائج عملها للرأي العام.
كام تحدث زمام عن محاور اجتامعاته
مبســاعد وزير الخزانة األمرييك ،وقال
أن االجتامعــات كان لها ثالثة أوجه هي
الوجه النقدي املتعلق بحســابات البنك
املغلقة يف البنــوك األمريكية ،وجهود
اليمن يف مكافحة غسيل األموال ومتويل
اإلرهاب والثالث هو تحديث نظام البنك
املركــزي ،الف ًتــا إىل أن وزارة الخزانــة
األمريكية ســتدعو يف أبريل القادم إىل
عقد اجتامع عىل غرار اجتامعات البنك
الدويل ملناقشة هذا املرشوع.

�سيا�سي جنوبي يوجه دعوة هامة لل�سيا�سيني واملحللني ال�شماليني

األمناء  /خاص :

دعــا األكادميي واملحلل الســيايس
الجنويب الدكتور حسني لقور بن عيدان
السياســيني واملحللني اليمنيني من أهل
الهضبة واليمن األسفل وقف ما أسامها
بالبلطجة عند حديثهم عن الجنوب.
وعرب بن عيــدان يف تغريده له عىل

تويــر عن شــعوره باالشــمئزاز من
لغــة التعايل التي يســتخدموها بعض
السياســيني اليمنيني من أهل الهضبة
واملحللــن من أهل اليمن األســفل عند
حديثهم عن الجنوب.
ً
واصفا تعامل السياسيني يف الشامل
باليهود والقضيــة الجنوبية بالقضية
بالفلســطينية بالقول ":و كأن الجنوب

كان ً
أرضا بال شعب كام قالت اليهود عن
فلسطني".
واختتم بن عيــدان تغريدته مخاطبا
السياســيني واملحللني من أهل الهضبة
واليمن األســفل بالقــول" :نحن نريد
العيش يف أمان واســتقرار ونتمنى لكم
ذلك".

وثائق ر�سمية تك�شف �سطو دبلوما�سيني على منح درا�سية للأبناء واملقربني

األمناء/وليد األسيدي:

كشفت وثائق رسمية عن مِنح
يف الدراســات العليــا يف الخارج
يف إطار التبــادل التجاري ،جرى
االستيالء عليها من قبل مسؤولني،
ومنها قيام قيادات السفارة اليمنية
يف أملانيــا باالســتيالء عىل عدد
من املنح الدراســية لصالح األبناء
واملقربني.
وبحســب الكشــوفات التــي
تحصلت عليها "األمناء" فقد جاءت
األسامء عىل النحو التايل:
السفري يحيى الشعيبي:
مهــا يحيى محمد الشــعيبي
(متهيدي ماجستري).
عبداللــه يحيى محمد الشــعيبي
(ماجستري إدارة رشكات).
أمل يحيى محمد الشعيبي (ماجستري إدارة
رشكات).
وئام يحيى محمد الشــعيبي (بكالوريوس
علم نفس).
الدبلوماسيون:

وليد نجل امللحق الثقــايف أمني الحكيمي
(ماجستري هندسة نفط).
تيــاء ابنــة القنصــل وليد الشــهاري
(بكالوريوس إدارة أعامل).
عبدامللك نجــل القنصل العســكري فواز
الضربي (بكالوريوس هندسة معامرية).
عالء عبدالخالق الضربي نجل ابن شــقيق
امللحق العسكري (منحة كلية عسكرية).

أقارب عبدامللك حيدرة
املســئول املــايل يف
السفارة ،وهم :
حسام محمد حيدرة
(هندسة معدات طبية).
عبدامللــك حيــدرة
(تحضريي ماجستري).
حيــدرة
مالــك
(تحضريي ماجستري).
نجــي عبدالوهاب
الروحاين وزير وسفري
سابق:
 - 1أكرم (بكالوريوس
طــب حيــوي ســنة
االبتعاث)2012
 - 2أمين (بكالوريوس
هندسة اقتصاديه سنة االبتعاث )2014
وبحســب املعلومات فإن الكشف يتضمن
أيضا أبناء مسئولني ونافذين يف الحكومة تم
إلغاء ألقابهم حتى ال يتم التعرف عليهم.
باإلضافة إىل طالب ليس لديهم رقم قرارات
وال عام اإليفاد وال يف أي مستوى درايس كام
هو موضح يف الكشوفات.

ملاذا اختفى رئي�س حكومة ال�شرعية عن امل�شهد
ورف�ض العودة �إىل العا�صمة عدن؟ م�س�ؤول حكومي رفيع بلحج مدان بق�ضايا ف�ساد (وثيقة)

عدن/األمناء/خاص:

اختفى رئيس حكومة الرشعية معني عبدامللك عن املشــهد اليمني بشكل
ملحوظ خالل الفرتة املاضية.
وتســاءل مواطنون عن ســبب اختفاء رئيس الحكومــة الرشعية معني
عبدامللك ومغادرته العاصمة عدن بشكل مفاجئ قبيل دخول فصل الصيف.
إال أن مراقبون سياسيون كشفوا لـ"األمناء" عن نشوب خالفات حادة بني
رئيس الحكومة الرشعية معني عبدامللــك ونائب رئيس مكتب الرئيس هادي
املستثمر أحمد العييس عىل خلفية رفض العييس تسديد الرضائب املرتاكمة
عليه.
مضيفني أن الدكتور معني عبدامللك كان قد تلقى وعودًا من الرئيس هادي
بإجراء تغيريات وزارية كبرية يف الحكومة وصالحيات كاملة لرئيس الوزراء
إال أن تأخر القــرارات اضطرت رئيس الحكومة إىل مغــادرة العاصمة عدن
والتوجه صوب العاصمة السعودية الرياض.
قرارا بتعيني
أصــدر
قد
هادي
منصور
وكان رئيس الجمهوريــة عبدربه
ً
الدكتور معني عبدامللك خلفا ألحمد عبيد بن دغر الذي أحيل للتحقيق.
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األمناء/خاص:

أكدت مصادر عن اســتكامل ملفات قضايا فســاد واستغالل
الوظيفــة العامة إلحالتها إىل جهــات االختصاص خالل األيام
القادمة ،ويف مقدمتها قضايا فساد وتزوير وتالعب باملخططات
العامة األرايض.
وكشفت املصادر أن مصلحة األرايض يف لحج ،ممثلة مبديرها
العــام خلدون عيل محمد ،أقدمت خالل الســنوات املاضية عىل
تعديل املواقع الخدمية ورصف عقود مزدوجة وتسهيل االستيالء
عىل أرايض الدولة وحقوق الغري ناهيك عن عدم وضع يدها عىل
مســاحات كبرية تم البســط عليها رغم صدور أحكام قضائية
مبلكيتها للدولة.
وحصلت "األمناء" عىل نسخة من تقرير سابق للجهاز املركزي
للرقابة واملحاســبة وقرار اتهام صادر من النيابة العامة بإدانة
مدير أرايض لحج خلدون عــي محمد ومجموعة من املوظفني
بقضايا التزوير يف محررات رســمية واستغالل الوظيفة العامة
لإلرضار بأمالك الدولة وحقوق الغري ،باإلضافة إىل عرقلة ســر

العمل وفــق قانــون الجرائم
والعقوبات.
وتضع الوثائق املرفقة عالمة
استفهام ،حول تعيني مدير عام
مدان بقضايا فســاد وإخالل
بالوظيفة العامة خالل مسريته
العملية مبكتب هيئة األرايض
مهندســا
م/لحج منذ أن كان
ً
بــاألرايض رغم أنه مــدان من
قبل الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة ونيابة األموال العامة يف
محافظة لحج ،وهو ما ســاعد لويب األرايض عىل تنفيذ عملية
تالعب واســعة يف املخططات العامة واملواقع الخدمية والرصف
املزدوج ،ورصف خطابات متكني لتســهيل عملية االستيالء عىل
أمالك الدولة رغم توجيهــات رئيس الجمهورية بإيقاف الرصف،
ودون ســداد أي إيرادات ،ما حرم الخزينــة العامة من مليارات
الرياالت.

