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أخبار

األمناء / خاص :
قال صحفــي إصالحي بأن التحالف العريب إلعادة الرشعيــة يف اليمن والذي تقوده 
اململكة العربية الســعودية ضل طريقه بعد خمس ســنوات من الحرب بسبب ما قال إنها 

حسابات سياسية خاطئة.
واعترب الصحفي اإلصالحي عبدالرقيب الهدياين يف منشور له عىل صفحته يف موقع 
التواصل االجتامعي "فيس بوك" القرارات الدولية بأنها "دعم سيايس كبري وغطاء قانوين 
نافــذ". داعيا حكومة الرشعية املعرتف بها دوليا إىل "تنفيذ تلك القرارات عىل األرض بكل 

السبل".
ودعا عبدالرقيب الهدياين الرشعية الستغالل الغطاء القانوين بطلب التدخل واملساندة 

الخارجية مبوجب القرار الدويل 2511 )عىل حد تعبريه( .

املكال / األمناء/ خاص:
وسط استنكار حكومي للســلطة املحلية باملكال أعلن مندوب الهالل األحمر العامين 
"جابر املســندي" يف مدينة املكال عن وصول شــحنة أكفان مجانيــة مقدمة من وزارة 
األوقاف العامنية، حيث أعلن عن عزم الهيئة عىل توزيعها بشكل عادل كدعم أسايس إىل 

جميع املستشفيات الحكومية يف عموم الجمهورية.
من جانب آخر أعلن مدير مستشــفى املكال العام عن رفضة اســتقبال مندوب الهالل 

األحمر العامين بعد وصوله برفقة فريق للتصوير.
وأفادت مصادر خاصة لـ"األمنــاء" أن مجموعة من األطباء قاموا مبهاجمة املندوب 
العامين محاولني االعتداء عليه وأجربوه عىل االنســحاب عىل الفور واملغادرة مع فريق 

عمله.

األمناء / خاص :
قلل نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب هاين بن بريك من أهمية قرار مجلس األمن 
2511 والذي شــدد فيه عىل االلتزام القوي بوحدة اليمن وســيادته واستقالله وسالمته 

اإلقليمية.
وقال هاين بن بريك: "لقد كانت القــرارات يف صيف 94م ضد فرض الوحدة بالقوة، 

وتم فرضها بالقوة وذهبت القرارات".
وأضاف يف تغريدة له عىل تويرت: "العامل يعرف قرار الواقع عىل األرض".

ودعا نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنوبيني إىل عدم االنزعاج من القرارات وطالبهم 
بالنظر "إىل الكم الهائل منها".

كام أكد بن بريك متسك االنتقايل بفك االرتباط، وقال: " نحن مع وحدة اليمن وسيادته 
عىل كل ترابه وحدوده، ومع وحدة الجنوب وســيادته عــىل كل ترابه وحدوده ومع نيل 

استقالله العاجل".

عدن / األمناء / خاص :
نفت الدكتورة وفاء الدهبيل، مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام 
بعدن، وجود أي مرىض مصابني بفريوس كورونا يف املستشفى الذي تديره.

وقالت الدهبيل أن هذه شائعات ال أساس لها من الصحة وتصب يف خانة 
املكايدات.

 وأضافت بأن حملة مرجفة بعدد من األخبار الكاذبة وامللفقة استهدفت 
املستشفى وإدارته.

 وجددت نفيها القاطع لخرب "اســتالم املستشفى مليار ريال الستقبال 
مرضی مصابني بفريوس كورونا، وهي أخبار عارية عن الصحة وال تستقيم 
مع العقل واملنطق ومل يحدث أن تفاوض معنا أحد بهذا الشــأن واملستشفى 
متواضعة التجهيــزات والكادر وال تغري دول أخــری ذات إمكانات خيالية 

باالستشفاء لدينا".
وأضافت: "أمــا فيام يخص إنشــاء محجر صحي لفــريوس كورونا 
فاملعنيون زاروا املستشــفى من جملة مرافق صحية أخری خضعت للتقييم 
إلنشــاء املحجر ومل يتم حتی اآلن، وكل ما عملنــاه أننا أفردنا غرفتني نأمل 
بتجهيزهام ألي طارئ يحدث فقط وهي متواضعة جدا وهي مخصصة ألي 

حاالت تحتاج لعناية خاصة وليست حكرا ملرض".
ومتنت الدكتورة وفاء الســالمة للبالد والعباد من أي مكروه، الفتة إىل 
أن بالدنا حتى اللحظة خالية من ظهور فــريوس كورونا وأن عىل الجميع 

اإلسهام ملجابهته بالطرق املثلی.

األمناء/خاص:
علمــت صحيفة "األمنــاء" من مصادر 
وثيقة الصلة أن منفذ شــحن يف املهرة كان 

بؤرة لتهريب األسلحة والبرش.
ووفقا للمعلومــات التي تحصلت عليها 
"األمنــاء" فــإن أكرث مــن 58 دخلوا خالل 
األربعة األشهر املاضية إىل مناطق الحوثيني 
والرشعيــة عرب منفــذ شــحن وجميعهم 
عســكريون وخــرباء صناعات عســكرية 

ومعظمهم من األفغــان واإليرانيني واألتراك 
واألوكرانيني.

وأفادت تلــك املصــادر لـ"األمناء" بأن 
األفغان )الشــيعة( وهم خــرباء متفجرات 
وأنفاق قــد توجهوا إىل مناطــق الحوثيني 
يف الســاحل واملناطــق الحدوديــة مــع 
اإليرانيون  الســعودية بينام  العربية  اململكة 
واألوكرانيون - وهم خرباء أسلحة متطورة - 
توجهوا أيضا إىل مناطق تقع تحت ســيطرة 

الحوثيني، بينام األتــراك دخلوا تحت ذريعة 
منظمة إنســانية وهم جميعهم استخبارات 
وعسكريون توجهوا إىل مناطق واقعة تحت 

سيطرة الرشعية يف مأرب وشبوة.
وأضافت تلــك املصادر أن هنــاك تجاًرا 
يف  مسؤولني  من  لوجســتي  وبدعم  للبرش 
الرشعية، حيــث يتم إدخال هذه العنارص إىل 
اليمن والبعــض منهم قد دخل ببطائق مينية 

مزورة.

حلج / األمناء/خاص :
حرصت القيــادة املحلية للمجلس 
لحج  مبحافظة  الجنــويب  االنتقايل 
رمزي  املحامــي  بالرئيــس  ممثلــة 
الشــعيبي عىل إيالء قضايا املواطنني 
ومعاناتهم  لهمومهــم  واالســتامع 
اهتامًمــا كبــريًا، ووجهت رؤســاء 
يف  التنفيذيــة  اإلدارات  مختلــف 
املحافظة واملديريات برضورة االهتامم 
بالقضايــا املجتمعيــة واالقرتاب من 

هموم ومعاناة املواطنني.
ويف هذا اإلطار فقد استقبل رئيس 
القيادة املحلية النتقايل لحج املحامي 
رمزي الشــعيبي يوم أمس األول عدًدا 
كبرًيا من املواطنــني الذين قدموا إىل 
للمجلس يف  املحليــة  القيــادة  مقر 
املحافظة لتقديم شكاويهم ومعاناتهم 
بعد أن مل يجدوا أي تجاوب أو اهتامم 
والجهات  املحلية  الســلطات  قبل  من 

املعنية يف املحافظة.
وأكــد املحامي الشــعيبي حرص 
واهتــامم قيادة املجلــس بكل ما من 
شأنه بأن يســهم يف معالجة قضايا 
معاناتهم  مــن  ويخفف  املواطنــني 
الحياتية يف ظل  يف شــتى املجاالت 
الوطن  التي مير بها  الصعبة  الظروف 

الحكومية  السلطات  وتنصل  الجنويب 
واملســؤوليات  بواجباتها  القيام  عن 
أبناء  تجــاه  عاتقهــا  عــىل  امللقاة 
املحافظة، منوها بــأن مكتب القيادة 
مفتوًحا  االنتقــايل  للمجلس  املحلية 
املحافظة  أبناء  املواطنني من  أمام كل 
ولن يتخىل عنهم وفًقا للمتاح واملمكن 
أو موانع بني  ولن يجعل هناك عوائق 

القيادة واملواطنني.
وأبدى الشــعيبي تفهمه لشكاوى 
املواطنــني خاصة القضايــا املتعلقة 
بالنزاعات الناتجة عن عمليات البسط 
عــىل األرايض الخاصــة باملواطنني 

وتدهور الخدمــات كالكهرباء واملياه 
والنظافة وانقطاع املرتبات، مؤكدا بأن 
ممثلة  االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة 
بالرئيــس القائد عيــدروس الزبيدي 
تويل اهتامما كبريا بقضايا املواطنني 
وفقا  ومعاناتهم  همومهــم  وتلمس 
لإلمكانيــات املتاحــة، الفتــا إىل أن 
املحافظة ســوف  املحلية يف  القيادة 
تحتاج  التي  بالقضايــا  بالرفع  تقوم 
تدخل هيئة الرئاسة وأنها لن تألو جهدا 
معالجتها  تســتطيع  ما  معالجة  يف 
من قضايا بالتنسيق مع الجهات ذات 

العالقة يف املحافظة.

األمناء / روسيا اليوم:
أوضح مندوب روســيا الدائم لدى 
املتحدة، فاسييل نيبينزيا، سبب  األمم 
امتناعــه عن التصويــت يف مجلس 
األمن الــدويل عىل مــرشوع القرار 
الربيطاين بشــأن متديــد العقوبات 

الدولية املفروضة عىل اليمن.
وقال نيبينزيا إن روسيا مل تستطع 
دعم مرشوع القرار املعد من قبل لندن، 
ألن جميع مالحظات موســكو مل يتم 

أخذها بعني االعتبار من قبل معديه.
الدبلومــايس: "إن الجانب  وتابع 

أثناء  مالحظاته  اســتعرض  الرويس 
املشــاورات داخل مجلس األمن، حيث 
عرّب عن عــدم موافقته عىل جزء من 
بنــود املرشوع الربيطــاين، فيام تم 
يف  الروســية  املالحظات  بعض  أخذ 
عندما  فقط،  )أمــس(  اليوم  االعتبار 
كان مجلس األمن يواجه خطر حدوث 

أزمة مصطنعة جديدة".
أشار  القرار،  وبخصوص مضمون 
نيبينزيــا إىل رضورة "أال يتم الرتكيز 
عــىل العزل والضغــوط والبحث عن 
مســؤولني )عن اســتمرار النزاع يف 
اليمن(، بل عىل جهود منسقة حقيقية 

للبحث عن سبل حل األزمات".
الدويل،  األمــن  مجلــس  وتبنى 
الذي ميدد  القرار رقم 2511،  الثالثاء، 
العقوبات  نظــام  رسيــان  مبوجبه 
الدولية الخاص بالنزاع يف اليمن حتى 

26 فرباير 2021.
ويدعو القرار جميع الدول لاللتزام 
بحظر توريــد األســلحة إىل اليمن، 
ويحث األطراف اليمنية عىل تســوية 

الخالفات عرب الحوار.
وصوتــت 13 دولــة يف املجلس 
لصالح تبنــي القرار، فيــام امتنعت 

روسيا والصني عن التصويت.

األمناء/خاص:
شــهدت إدارة أمن محافظة لحج، 
جندي  و400  ألــف  ترقية  الثالثــاء، 

وضابط منتسب إىل أمن املحافظة .
تكريم  إن  أمنيــة،  مصادر  وقالت 

محافظة  أمن  يف  والضبــاط  الجنود 
لحج جــاء بعد عمل قاعــدة بيانات 
مســتحقي  مــن  اإلدارة  ملنتســبي 

الرتقيات.
وكشــفت عن ترقية 800 مساعد 
باإلضافة إىل  ثــاين،  إىل رتبة مالزم 

ترقية 600 فرد إىل رتبة مســاعد أول 
وثاين.

وتوقع ترقية دفعة ثالثة تتكون من 
ألف فرد، خــالل الفرتة القليلة املقبلة، 
بعد أن اســتكملت بياناتهم وإجراءات 

اعتامدهم من الجهات املعنية.
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