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األمناء / خاص :
أكد مصــدر مســؤول يف الحكومة 
اليمنيــة - فضل عدم ذكر اســمه - عن 
ضغوطات كبرية ميارســها البنك الدويل 
وعدد من ســفراء الــدول الكربى إلغالق 
األهيل  البنــك  يف  الحكومــة  حســاب 
السعودي، والذي يتم عربه توريد عائدات 
النفط، األمر الذي يعتربه الخرباء الدوليون 
مقدمة لإلصالح االقتصادي الذي يجب أن 

تنتهجه الحكومة.

وأضاف املصــدر إن عائدات النفط ال 
تفيد الوضع االقتصــادي املتدهور كونها 
ألعضاء  الصعبة  بالعملة  كمرتبات  تذهب 
الحكومة اليمنية واألحزاب والنازحني من 
اآلالف  بلغوا  الذي  الشــالية  املحافظات 
ومعظمهم مــن املوالني لجاعة اإلخوان 

املسلمني.
ويتــم رصف تلك األمــوال من خالل 
وكيــل يف وزارة املالية مقيم يف الرياض 
يعمل عــى رصف كافة عائــدات النفط 

لتصل مرتبات الــوزراء إىل ٢٥ ألف دوالر 
ونواب الوزراء ١٥ ألف دوالر و املدير العام 
٧ ألف دوالر ويقل املبلغ تدريجيا بحســب 

السلم الوظيفي يف الوزارة.
املسلمني،  اإلخوان  جاعة  وتســعى 
املسيطرة عى القرار السيايس منذ إعالن 
تواجد الرشعيــة يف الرياض، إىل تأمني 
كوادرهــا وقادتها يف الخــارج وترتيب 
أوضاعهــم ولو عــى حســاب معاناة 

الجنوبيني.

األمناء/ خاص:
يف ظل غيــاب دور قطــاع الرقابة 
عــى البنــوك ورشكات الرصافــة يف 
رشكات  صّعدت  اليمنــي،  املركزي  البنك 
الرصافــة بعدن من عمليات اســتهداف 
متعددة، ال سيا  بطرق  املواطنني  أموال 
من  األجنبية  بالعمالت  الواردة  الحواالت 
مناطق سيطرة مليشــيا الحويث أو من 
خارج البالد، وصلت حد استقطاع مبالغ 
إضافية منها، ورفض تســليمها بعملة 

اإلرسال نفسها.
إن رشكة  وقالت مصــادر محليــة 
الشامل للرصافة، إحدى كربيات رشكات 
الرصافــة بعدن، أبلغــت عمالءها، يوم 
األحــد 3 يوليــو ٢0٢٢م، تعليق رصف 
الحواالت الــواردة من املناطق الخاضعة 

لســيطرة مليشــيا الحويث حتى إشعار 
آخر، رافضة أن توضح األسباب.

يف حــني ترفــض رشكات رصافة 
أخرى رصف الحــواالت الواردة إىل عدن 
بالعمالت األجنبية، مشــرطة تسليمها 
للعمــالء بالريال اليمني بعــد تحديدها 
الواحد  الــدوالر األمرييك  قيمة كل من 
بـ)١١٢3( رياال بنقص ١3 رياال، والريال 
بنقص ٥  ريــاال،  بـ)٢9٥(  الســعودي 

رياالت عن سعر السوق.
إىل ذلــك تقوم رشكات رصافة بعدن 
كل  عن  سعودية  رياالت   )4( باستقطاع 
ألف ريال ســعودي من الحواالت الواردة 
من املناطق الخاضعة لســيطرة مليشيا 
الحويث أو من خارج البالد، وما بني )٢-
يقارب 3٥00"  "ما  أمريكية  3( دوالرات 
ريال عــن كل ألف دوالر مــن الحواالت 

الواردة عرب رشكة ويسريونيون وغريها 
من الــرشكات العامليــة، أو من مناطق 

سيطرة املليشيا.
يف السياق، قال مصدر مرصيف، إن 
اســتقطاع مثل هكذا مبالغ تعد مخالفة 
يقوم  ما  دامئا  واملرســل  حيث  قانونية 
بدفع رســوم الحــواالت املالية، مرجعًا 
الرقابة  قطاع  دور  غياب  إىل  األســباب 
عى البنــوك ورشكات الرصافة يف البنك 

املركزي.
وليســت املــرة األوىل التي تتعرض 
فيها الحواالت املرسلة بالعمالت األجنبية 
الســتقطاعات أو رفض تسليمها بنفس 
العملــة، إال أنها تضاعفــت مؤخرًا مع 
الرصفات  رشكات  ماليك  جشــع  زيادة 
وغياب الرقابــة الحكومية، وفق عمالء 

تلك الرشكات .

األمناء/ خاص:
يف أبشــع صور لحكم حزب جاعة 
حزب اإلصالح، وسيطرته عسكريًا وأمنيا 
عى محافظة تعز، تفرض ذارع اإلخوان 
يف اليمن جبايات متعددة التسميات يف 
إىل  امتدت  إذ  باملحافظــة،  مناطق  عدة 
وتصدرتها  الحكومية  الخدميــة  املرافق 
ووصلت  والجــوازات،  الهجرة  مصلحة 
إىل درجة تحدي توجيهات املحافظ التي 

قضت بإيقافها.
فرض  عن  قبض  ســندات  وكشفت 
الذي  اإلخــوان،  ذارع  اإلصــالح،  حزب 
العســكرية  املؤسســة  يســيطر عى 
واألمنية باملحافظــة، مبالغ مالية عى 

جميع البضائع والناقالت.
فإن  حديثة،  قبض  سندات  وبحسب 
جاعة اإلخــوان تتحصل عــى مبالغ 
مالية كبرية من مئات الشاحنات الكبرية 
واملتوســطة والصغرية يف منفذ "نقيل 
الرابط بني محافظتي تعز وعدن،  االبل" 
أقلها ٧ آالف ريال بحسب سند قبض رقم 

)00٢٥490( بتاريخ 30 يونيو املايض. 
كا كشــفت ســندات قبض أخرى 
فــرض مليشــيا اإلخــوان جبايات يف 
مختلــف مناطق املحافظــة خصصتها 
لدعم الجبهات - حد تســميتها - بينها 
جبهــة الضباب، وفق ما أوضحه ســند 
قبض حمل الرقــم )0989٧( بتاريخ ١9 
يونيو املــايض أيضا، ومببلغ ألفي ريال، 

وهي ما تشكل مبالغ مهولة يوميا.
مليشــيا  أن  محلية  مصادر  وأفادت 

املفروضة  الجبايات  يف  وجدت  اإلخوان 
مــورًدا غزيــًرا لقياداتهــا ونافذيهــا 
الذين يســيطرون عــى الجانب األمني 
تعددها  إىل  ســعت  ولذا  والعســكري، 
وتنوعها بتقسيم املحافظة إىل قطاعات، 
وهــو ما أكدته ســندات قبــض أخرى 
باملقاومة  أسمتها  ملا  املليشيا  خصصتها 
الشــعبية يف قطاع "جبــل هان" يف 

املحافظة نفسها.
يف  املفروضة  الجبايــات  ســندات 
هذا القطــاع، والتي تفرضها املليشــيا 
الشــاحنات  مختلف  عى  كســابقاتها 
املحملــة بالبضائع واألضاحــي واملواد 
تلك  ثالًثــا من  الغذائية، أظهــرت نوًعا 
الجبايات وفًقا لســند قبض حمل الرقم 
املايض  يونيو   ١8 يف  ومؤرخ   )١9١93(
أيضــا، ال ســيا والنوعــان األخريان 
تعتربهــا املليشــيا إلزامــا حتى عى 

املواطنني لدعم جبهاتها.
الجبايــات املفروضة  ومل تقتــرص 
من تلــك الجاعات عى القطاع الخاص 
)التجــار واملواطنني(، بقــدر ما طالت 

املؤسسات الحكومية.
وأفادت مصــادر عاملة يف مصلحة 
الهجرة والجوازات باملحافظة، أن قياديت 
األمن واملحور بتعز فرضت عى املصلحة 
مبلغ 3.٥ مليــون ريال يوميا ووصفتها 

باملخالفة للقانون.
حّصلت  القيادتني  ذات  أن  وذكــرت 
من ينايــر ٢0٢١م حتى مايو ٢0٢٢م ما 
يقارب مليار ريال، وأنها متارس ضغوطا 
دامئــة مع كل  املصلحــة بصورة  عى 

محاولة اعراض من األخرية.
ومــع أن تلك املارســات املخالفة 
واسعة،  محلية  بإدانات  قوبلت  للقانون 
التي  املواطن  فاقمــت معانــاة  أن  بعد 
احتدم  النواحي،  مختلــف  من  يتحملها 
الخالف بني قيــاديت األمن واملحور من 
جهة ومصلحة الجوازات من جهة ثانية، 
إعاقة عمل األخرية ومارسة  وصل حد 
ضغوط أمنية بحقها والتســبب بعرقلة 

معامالت املواطنني ألكرث من مرة.
وعى خلفيــة ذلك وجــه املحافظ 
التعسفات  تلك  بإيقاف  شمســان  نبيل 
من  استجابة  تلَق  مل  ولكنها  والجبايات، 
باملحافظة،  واملحور  األمن  قياديت  طرف 
وإن أظهــرت األخريتــان للــرأي العام 
تجاوبها مع تلك التوجيهات، بحســب 
ما تؤكــده العديد من املصادر الحكومية 

واملحلية.

األمناء / خاص :
علمت صحيفة "األمناء" بأن وزير الداخلية اللواء "إبراهيم حيدان" 
ســيكون أول املغادرين من مناصبهم بعد إجازة عيــد األضحى املبارك، 

بحسب مصادر يف املعاشيق. 
وأوضحت املصادر لـ"األمناء" بأن اللواء الركن عيل نارص لخشــع 
أبرز املرشــحني لخالفة "حيدان" باإلضافة إىل العميد "سند الرهوة" إال 
أن مصادر أخرى اســتبعدت تعيني األخري بهذا املنصب ورجحت تعيينه 

محافظا ملحافظة أبني. 
وأوضحــت املصادر بأن اللواء "إبراهيم حيــدان" من املتوقع أن يتم 
تعيينه ضمن القرارات التي سوف تصدر عقب إجازة عيد الضحى املبارك 

سفرًيا لليمن يف إحدى الدول.

األمناء/خاص:
علمت صحيفة "األمناء" من مصــادر خاصة أن وزارة املالية  
يف حكومة املناصفة بدأت وعرب البنك األهيل الســعودي برصف 
راتبني للمسؤولني الحكوميني ونشــطاء ومدراء عموم بالعملة 

الصعبة.
وأوضحت املصادر بأن الراتبــني املرصوفني بالعملة الصعبة 
"الدوالر" هي مرتبات شــهري مايو ويوليو مــن العام الجاري 

٢0٢٢م. 
وتأيت عملية رصف الرواتب بالعملــة الصعبة من قبل وزارة 
املالية يف ظل ظروف صعبه يعيشها املواطن يف املناطق املحررة 

وارتفاع يف الرصف ويف أسعار املواد الغذائية ومالبس العيد. 
متابعون قالوا لـ"األمناء" إن استمرار رصف الرواتب بالعملة 
الصعبة دليل عى استمرار الفساد وأن الطبقة السابقة للرشعية 

وبقيادة اإلخوان ال زالوا يتصدرون القرار السيايس.

األمناء/ غازي العلوي:
كشــفت مصادر خاصة لـ"األمناء" عن حقيقة وهدف زيارة 
الوفد الحكومي اليمني، الذي يرأســه وزيــر االتصاالت وتقنية 

املعلومات نجيب العوج، إىل سلطنة عان.
وأوضحت املصادر بأن الهدف من زيارة العوج والوفد املرافق له 
هو لقاء رئيس مجلس إدارة رشكة "إم يت إن"، والتي آلت ملكيتها 

إىل رشكة عانية مينية، تحت مسمى "يو".
وتأيت زيارة وزير االتصاالت وتقنية املعلومات، نجيب العوج، 
إىل عــان بعد أيام قليلة من قيام وزارتــه بإغالق مكاتب رشكة 

"يو" بالعاصمة عدن.
واعترب مراقبون أن الهدف مــن ذهاب وزير االتصاالت نجيب 
العوج إىل سلطنة عان بهذا التوقيت هو إلبرام صفقة مع رئيس 
مجلــس إدارة رشكة "يو" يتم مبوجبها فتح مكاتب الرشكة بعدن 

واستئناف عملها.
وتســبب قيام وزير االتصاالت بقطع خدمات رشكة "يو" عن 
املشــركني مبضاعفة معاناة املواطنني يف العاصمة عدن، الذين 
عربوا عن امتعاضهــم لهذه اإلجراءات التــي وصفوها بـ"غري 

املسؤولة".
وتوقع مراقبون أن يتم إعادة استئناف عمل خدمة رشكة "يو" 
للهاتف النقــال بالعاصمة عدن بعد عودة وزير االتصاالت وتقنية 
املعلومــات نجيب العوج من زيارته لســلطنة عــان، واملتوقع 

وصوله خالل اليومني القادمني.
وكانت وكالة األنباء سبأ، التابعة للحكومة الرشعية، قد نرشت 
مساء األحد خرًبا عن انعقاد مباحثات مينية عانية مبدينة صاللة 
مبحافظ ظفار العانية ملناقشــة التعــاون الثنايئ يف مجاالت 

االتصاالت وتقنية املعلومات والنقل والسبل الكفيلة لتطويره.
وقالــت وكالة ســبأ الحكومية: "إن اللقاء جــرى بني وزير 
االتصــاالت وتقنية املعلومات نجيب العــوج، مع نظريه العاين 
املهندس ســعيد بن املعــويل، حيث جــرى مناقشــة إمكانية 
تشجيع الرشاكة بني الرشكات االســتثارية والتجارية والتقنية 
واللوجســتية بني البلدين ورفع مســتوى التنسيق املشرك يف 
املحافل الدوليــة وجوانب التدريب والتأهيل واألمن الســيرباين 
واالستفادة من الخربات العانية يف الشؤون الربيدية مع إمكانية 

إنشاء مركز التبادل الربيدي".

أخبار

اإغالق ح�صاب احلكومة يف البنك االأهلي ال�صعودي مقدمة لالإ�صالح االقت�صادي

�صركات ال�صرافة بعدن تعّلق �صرف احلواالت الواردة وتفر�ض ر�صوًما اإ�صافية

جبايات االإخوان يف اخلا�ض والعام

مر�صحان خلالفة )حيدان( يف الداخلية

�صرف راتبني مل�صوؤويل احلكومة بالدوالر

ملاذا غادر العوج اإىل م�صقط؟ وما عالقة  
اإغالق �صركة "YOU" بالزيارة؟

يف ظل غياب الرقابة.. 

وثائق مسربة تكشف أبشع صور حكم اإلصالح ىلع تعز.. 


