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تجريبي

شركات حوثية لـ «بيع» ممتلكات الدولة
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الرياض، صنعاء، تعز - «الحیاة» 

باشرت قوات الجیش الیمني، تدعمھا قوات التحالف العربي لدعم الشرعیة، عملیة
عسكرية واسعة لفك الحصار المفروض على مدينة تعز منذ ثالث سنوات، وتحرير ما تبقى
من المحافظة بید الحوثیین، في وقت تواصل جماعتھم نھب مقدرات الدولة الیمنیة على

نطاق أوسع، من خالل إنشاء شركات خاصة تھدف إلى بیع مؤسسات الدولة لجلب األموال
التي تعاني نقصاً شديداً نتیجة اإلنفاق العسكري المفرط.

سیاسیاً، بحث سلطان ُعمان قابوس بن سعید مع وزير الخارجیة البريطاني بوريس
جونسون، في سبل التوصل إلى حل سیاسي لألزمة الیمنیة. وكان جونسون وصل إلى

مسقط مساء األربعاء في إطار زيارة تشمل أيضاً المملكة العربیة السعودية، يلتقي خاللھا
ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمیر محمد بن سلمان. ووفق بیان

لوزارة الخارجیة البريطانیة، سیبحث جونسون في الرياض أزمة الیمن، إلى جانب التصدي
لنشاط إيران الذي يزعزع استقرار المنطقة.

میدانیاً، دعا محافظ تعز أمین أحمد محمود المواطنین في المناطق الخاضعة لسیطرة
الحوثیین إلى «الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الجیش الوطني خالل العملیة العسكرية».

وأضاف أن «كابوس اإلرھاب الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ، وھناك فجر جديد
ومستقبل زاھر يلیق بالتضحیات والطموح في طريقه إلى الشروق».

وأوضحت قیادة محور تعز العسكري في بیان أمس، أن «عملیة فك الحصار عن المدينة
شھدت تقدماً ملحوظاً لقوات الجیش الیمني في قطاعي المدينة الشمالي والشمالي

الغربي». وأشادت بدور التحالف الذي كبّد میلیشیات الحوثیین خسائر فادحة في األرواح
والعتاد، من خالل ضربات مركزة ودقیقة استھدفت آلیات المیلیشیات وتعزيزاتھا.

وقال نائب الناطق باسم محور تعز العقید عبدالباسط البحر إن «الجیش ھاجم مواقع
المیلیشیات في عملیة عسكرية من محاور عدة، أبرزھا الزنوج وأطراف الدفاع الجوي

والحوجلة وجبل الوعش واألربعین». وأكد استمرار العملیة العسكرية «لتطھیر المنطقة
الشمالیة الغربیة من الحوثیین».

وشنت طائرات التحالف صباح أمس غارات عدة على مواقع المیلیشیات وتجمعاتھا شمال
تعز وغربھا. وأكد شھود أن «القصف استھدف مركز قیادة المیلیشیات غرب المدينة، على

الطريق الرابط بینھا والحديدة.
ف ُق أ
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من ناحیة أخرى، قتل القیاديان في جماعة الحوثیین حسن حسین سلیمان درھم ومحمد
أحمد النعمي، فیما ُأسر القیادي منصور علي ناصر دبا خالل معارك في جبھتي میدي

وصعدة. وأكد القیادي في الجیش الیمني العقید حمود ھشام، استمرار المعارك في رازح،
وسط تقدم كبیر للجیش وفرار جماعي للمیلیشیات، مشیراً إلى أن «تحرير رازح ُيمثل

مفتاحاً لتطھیر صعدة التي تعد معقل الحوثیین الرئیس».
وأفادت وكالة األنباء اإلماراتیة (وام) بأن قوات التحالف عثرت على مخازن أسلحة وقذائف

وصواريخ تابعة للحوثیین، ومستودعات ضّمت كمیات كبیرة من األلغام والعبوات في
الساحل الغربي الیمني.

إلى ذلك، أعلن رئیس وزراء حكومة االنقالبیین الحوثیین عبدالعزيز بن حبتور، خالل اجتماع
مع رجال األعمال وكبار التجار في صنعاء، تأسیس «شركة مساھمة يمنیة لالستثمارات

االستراتیجیة»، تتولى تقديم الخدمات المنوطة بالوزارات والھیئات الحكومیة.
وأفادت قناة «سكاي نیوز عربیة» أمس بأن «مشروع الشركة يقضي ببیع العديد من
المؤسسات الحكومیة المسؤولة عن النفط والغاز والطاقة واالتصاالت والبناء والثروة

السمكیة والقمح والمطاحن». ونقلت عن مراقبین قولھم إن «المیلیشیات لجأت إلى خیار
بیع مؤسسات الدولة بعد أن أفرغت الخزينة العامة باإلنفاق على حروبھا». وأشاروا ھؤالء
إلى أن الحوثیین يستھدفون من بیع المؤسسات العامة نھَب وامتصاص ما تبقى من أموال
التجار والمواطنین، من خالل ھذه الشركة المزعومة التي لفتت حكومة االنقالبیین إلى أن

رأس مالھا يصل إلى 100 بلیون لایر يمني (400 ملیون دوالر).
ويتضمن أحد المشاريع «إنشاء خزانات للمشتقات النفطیة والغاز»، ما يعني عملیاً إزاحة

شركة النفط الیمنیة عن دورھا في ھذا المجال، إضافة إلى دعوات أخرى «إلنشاء مشاريع
اتصاالت الھاتف النقال والجیل الرابع».
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