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انقسامات يف صفوف احلوثيني بشأن اجلنوب

ملاذا ت�صر قطر على و�صول احلوثيني
�إىل قاعدة العند ؟

األمناء  /خاص :

قالت مصادر خاصة لصحيفة "األمناء" إن خالفات حادة وانقســامات
حدثت خــال اليوميني املاضيني بني قيادات مليشــيات الحويث االنقالبية
بشأن الجنوب .
وأوضحت املصادر  :إن قيادات الحويث انقســمت إىل طرفني  ،حيث يرى
أحد األطراف وهو الذي يقوده مهدي املشاط برضورة التقدم صوب الجنوب
وعدم التوقف إال يف قاعدة العند الجوية  ،فيام يرى الطرف اآلخر التوقف يف
قعطبة أو الحدود الشطرية السابقة وعدم التقدم عن هذه الحدود .
وكشفت املصادر يف ســياق إفادتها الخاصة لـ"األمناء" بأن دولة قطر
هي من تدفع باملشــاط للتقدم صوب الجنوب والسيطرة عىل قاعدة العند
االسرتاتيجية بغية تشكيل ضغط دويل عىل دول التحالف العريب وللرد عىل
هجوم حفرت عىل طرابلس .
وذكرت املصادر  :إن الحوثيني دفعوا بتعزيزات كبرية باتجاه الضالع بهدف
تحقيق أي انتصارات ولتخفيف الضغط عن جبهات صعدة والساحل الغريب .
مراقبون قالوا لـ"األمناء"  :إن أيّ تقدم للحوثيني باتجاه الجنوب ســوف
يكون نهاية لتلك املليشيات .

عمل تخريبي منظم يهدد ب�إخراج
حمطات م�صايف عدن عن اجلاهزية !

عدن  /األمناء  /خاص :

كشفت مصادر عاملة يف مصايف عدن عن عملية تخريب منظمة تعرضت
لها أجهزة التحكم يف وحدة التقطري ( )1/2من شــأنها أن تتسبب بإعطاب
املحطة وإخراجها عن الجاهزية .
وأوضحت املصادر يف ترصيح خاص لـ"األمناء" بأن ليس باستطاعة أي
شخص القيام بهذا العمل الفتا بأنه ــ من خالل الكشف عن عملية التخريب
ــــ تبني أن من قام بهذا العمل التخريبي هو شــخص متخصص حيث أخذ
كيبالت توصيل الهواء الداخل والخارج عىل املحطات وتم إعطاب  25كنرتول
يف الورشة  1وقرابة  10كنرتوالت بورشة 2
وأكــدت املصادر  :إن عمليــة التخريب وأخذ الكيبــات التي تعرضت لها
املحطة مل تكن بهدف الرسقة ولكن بغرض إخراج وحدات التقطري عن العمل
وبالتايل إخراج املحطات عن الجاهزية .
وأوضحت املصادر أن أمن املصايف فتــح تحقيقا يف الواقعة التي حدثت
يوم السبت وتم الكشف عنها صباح األحد مع بعض املوظفني .
وطالبت املصادر الجهات ذات العالقة التدخل إليقاف عبث لويب الفســاد
الــذي يحاول جاهدًا منذ فرتة إيقاف عمل املصــايف وإخراجها عن الخدمة
لتمرير مشاريع خاصة والقضاء عىل هذه املنشأة الحيوية واملهمة .

�شيك مببلغ (  822مليون ري ٍال ) ت�صرف لقيادي �إ�صالحي حتت بند حترير تعز !

خاص :
األمناء ّ /

يف فضيحة مدويــة ونهب علني
للامل العام ويف وقت يعيش الشعب
أســوأ أزماته يقوم تجــار الحروب
بنهب مبالــغ مالية ضخمة من البنك
املركزي تحت حجج وعناوين متعددة
منها خطط تحرير تعز.
ويف أحــدث فضيحــة للرئيــس
عبدربــه منصور هــادي وحكومة
معــن عبدامللــك ســعيد  ،وإثبات
لتبديد األمــوال والعبث بها ومنحها
للفاسدين واللصوص  ،تسلم قيادي
يف حزب اإلصالح مبلغ (  822مليون
ريال ميني ) كجزء مام أسمي بحسب
الشيك ( خطة تحرير تعز ).
الفضيحة املدوية كشــفتها وثيقة
عبارة شــيك يحمل املبلــغ الضخم
تسلمه قيادي يف حزب اإلصالح بتعز
يدعى ( محمــد مهيوب مقبل أحمد)
يحمل رقــم (  )100364951بتأريخ
 ،3/2019/ 12وذلــك تحت ذريعة
(خطة تحرير تعــز) التي تقف فيها
قوات اإلصالح يف تنسيق مع املليشيا
الحــويث وتتجه ملحاربــة املقاومة
الشعبية السلفية.
ويؤكد مبلغ ضخم وبتأريخ حديث
يعــود إىل الشــهر املــايض مارس
 ،2019تحت بنــد ( خطة تحرير تعز

) ويتسلمه قيادي يف حزب اإلصالح
( إخوان اليمــن ) من حكومة معني
عبدامللك ســعيد والرئيــس عبدربه
منصور هادي .بأن الرشعية أصبحت
خطر ًا حقيقي ًا وتحــول من ينتمون
إليهــا إىل ( تجار حــروب ) يتلقون
األموال وينهبونها تحت اسم املعارك
والتحرير يف مناطق الشــال والتي
مل يتحــرر منها شــر خالل خمس
سنوات.
ومن شأن مبلغ كهذا أن يتحول إىل
رأي عام ومطالبات شعبية بإسقاط

حكومة الفاســدين برئاســة معني
محافظ البنك املركزي وإيقاف نزيف
األموال الذي يتعرض له الشــعب يف
املحافظات املحررة دون حصوله عىل
مرتباته أو عالواته التي متكن املوظف
من مجابهــة االنهيــار االقتصادي
وارتفاع األسعار الجنويب.
ودأبت حكومة معني عىل الســر
يف حكومة سلفها بن دغر يف إهدار
وتبديد األموال وإشباع رغبات تجار
الحرب والفاســدين وتقاسم األموال
من قبل فاسدي ولصوص الرشعية.

ان�سحاب لواء ال�شدادي من فر�ضة نهم
بعد خالفات حادة بني الشيخ حسن األجدع واملقدشي..

خاص :
األمناء ّ /

أكدت مصادر مطلعة انسحاب لواء
الشدادي من فرضة نهم
بعد خالف حاد بني قيــادة اللواء

املمثلة بالشــيخ حسن غالب األجدع
املرادي وبني وزير الدفاع املعني حديثا
الفريق محمد املقديش .
وأضافت املصــادر  :إن الخالفات
وصلت إىل الرمي وقتل أحد حراسات
املقــديش وكذلــك أخــذ العديد من

األســلحة الثقيلة والسيارات التابعة
للواء الشــدادي أثناء انســحابه من
فرضة نهم.
الجدير بالذكر :إن اللواء هو الوحيد
الذي ينتمي إىل املذهب الشافعي وهو
الوحيد من ما يسمى بـ"إقليم سبأ" .

العرادة يحول موارد مـ�أرب ل�شركات بيع الطاقة التابعة حلزب الإ�صالح (تفا�صيل)

مأرب /األمناء  /خاص :

يف الوقت الــذي تعرص املجاعة بطون
ماليني اليمنيني ،ويعيشــون أسوأ أزمة
إنسانية من صنع البرش؛ يقرتب قلة منهم
لدخول قامئة أثرياء العــامل لو أفصحوا
عن ثرواتهم ،بعدما وُجِ هت خريات البالد
إىل جيوبهم ،وميارسون وظائف الدولة
بقانونهم الخاص.
يف محافظة مأرب النفطية والغازية،
الخاضعة لســلطة حزب اإلصالح  -فرع
تنظيم اإلخــوان املســلمني يف اليمن-
اســتحدث ســلطان العــرادة محافظ
املحافظة ،قانون ًا خاص ًا "أمول مأرب ألبناء
مأرب" مبوجبه امتنع عــن توريد موارد
املحافظــة إىل حســاب الحكومة العام،
ووردها لحســابات الــركات الخاصة،
منها رشكات بيع الطاقة الكهربائية.
ووفقــ ًا للبيانــات التي قــال موقع
"نيوزميــن"  :إنــه حصــل عليها من
مصادره الخاصة ،تدفع ســلطات مأرب
ســنوي ًا لرشكات بيع الطاقة الكهربائية
 152مليــار ًا و 917مليون ريال ،ليتجاوز
إجاميل املبلغ  611مليــار ًا و 669مليون
ريال عىل مر السنوات األربع املاضية ،ما

يعادل مليار ًا و 529مليون دوالر ،بســعر
رصف  400ريال للدوالر.
وقال مصدر مطلع بــوزارة الكهرباء
والطاقــة إن ســلطات محافظة مأرب،
جمدت مرشوع كهرباء مــأرب ،لصالح
الرشكات الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية،
مؤكد ًا  :إن ما دفعته سلطات مأرب خالل
أربع ســنوات لرشكات تأجــر الطاقة،
يفوق كلفة مرشوع كهرباء مأرب املتعرث
 31مرة ،والبالغ كلفته  49مليون دوالر!.

وأوضح املصدر ،الذي طلب عدم الكشف
عن اسمه ،خوف ًا من بطش حزب اإلصالح،
أن كلفــة مرشوع كهرباء مــأرب قد تم
توريده إىل فرع البنك املركزي مبأرب قبل
ســنوات ،وتم تعزيز املبلغ أكرث من مرة،
لكن الســلطات يف مأرب ال تريد كهرباء
من محطة مأرب الغازية التي تبلغ قدرتها
التوليدية  350ميجاوات.
ويتمثل مرشوع كهربــاء مأرب ،مبد
خطــوط النقل األبــراج  -صافر مأرب-

مبسافة  50كيلو من محطة مأرب الغازية
إىل محافظة مأرب ،وســربط مديريات
مأرب والجوف والبيضاء .وقال املصدر إن
مرشوع كهرباء مأرب يحتاج سنة وستة
أشهر لتنفيذه ،وســلطات مأرب تشرتي
الكهرباء مــن التجار مببالغ باهظة عىل
مر السنوات األربع املاضية وتتوسع يف
رشائها حالي ًا.
وتقع يف محافظة مأرب ،التي دشنت
مؤخر ًا مرشوع ًا جديــد ًا لنهب مزي ٍد من
األموال "مرشوع إضاءة شــوارع مدينة
مأرب بالطاقة الشمســية" ،أكرب محطة
لتوليد الكهربــاء يف اليمن ،محطة مأرب
الغازية ( )1بقدرة توليدية  350ميجاوات،
أوقفت وهــي بكامل جاهزيتها عن توليد
الطاقة منذ  ،2015كــا ترقد بجانبها 4
توربينات معرضــة للهواء الطلق ،خاصة
مبحطة مأرب الغازية ( ،)2وتقدر طاقتها
التوليدية املستقبلية  400ميجاوات.
وتستحوذ رشكتا "السعدي" و"الخراز"
التابعتــان لحزب اإلصــاح ،فرع تنظيم
اإلخوان املســلمني يف اليمن ،عىل عقود
بيع الطاقة لســلطات مأرب بتوليد 120
ميجاوات –  120ألف كيلو يف الســاعة،
فيام أوكلت مهمة تنفيذ "مرشوع إضاءة

شوارع مدينة مأرب بالطاقة الشمسية"
ملجموعة األشــول التجارية والصناعية
املنتمي لحزب اإلصالح.
وتشــر البيانــات ،التي قــال موقع
"نيوزمين" إنه حصل عليها أن محافظة
مأرب تشــري  120ألــف كيلووات يف
الساعة بسعر  4.7ســنتات للكيلووات،
مببلغ  5640دوالر ًا يف الساعة ،وبإجاميل
 153ألفــ ًا و 360دوالر ًا يف اليوم ،ليصل
إجاميل ما تدفعه سلطات مأرب لرشكات
بيع الطاقة ،مبحافظــة مأرب  48مليون ًا
 729ألفــ ًا و 600دوالر يف الســنة ،ما
يساوي  25مليار ًا و 583مليون ريال.
وتقول سلطات مأرب ،إن إنتاج مصايف
صافر من الديزل يذهــب ملحطات رشاء
الطاقة .وتفيد املعلومــات املؤكدة ،التي
حصلت عليها "األمنــاء" عليها ،أن توليد
 120ألف كيلووات ،يستهلك  34ألف ًا و286
لرت ديزل ،مبعدل لرت لتوليد ثالثة كيلووات
يف الســاعة ،و 822ألفــ ًا و 864لرت ًا يف
اليوم ،ليبلغ االســتهالك السنوي ملولدات
بيع الطاقة من الديزل  296مليون ًا و231
ألف لرت ،بقيمة إجاملية  127مليار ًا و379
مليون ريال يف الســنة ،ما يساوي 318
مليون ًا و 440ألف دوالر سنوي ًا.

