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 حلج / األمناء / خاص :
 

األمنيــة  اللجنــة  اقــرت 

برئاســة  لحــج  مبحافظــة 

املحافظ اللــواء أحمد الرتيك، 

تشــكيل قوة أمنية وعسكرية 

لتثبيت  التشكيالت  من مختلف 

والحفاظ  واالســتقرار  األمن 

عىل السكينة العامة مبديريتي 

الحد وطور الباحة.

وأقرت اللجنة امهال أطراف 

النزاع يف طور الباحــة ثالثة أيام إلتاحة 

جذري  حل  اليجــاد  للوســطاء  الفرصة 

للقضية بني قبيلتي الصميتة والعطويني، 

مامل فإن القوة العسكرية ستبارش عملها 

يف ردع كل من تســول له نفسه زعزعة 

األمن واالستقرار.

القضاء  املحافظ عىل أهمية   وشــدد 

عىل مســببات زعزعة األمن واالستقرار، 

ورسعة التعامل مع كل من يسعى 

مختلف  يف  الفــوىض  نرش  يف 

أن  موكدا  املحافظــة..  مديريات 

اي  الخيارات مطروحة إلنهاء  كل 

نزاع اذا تم تجاوز حلول وتدخالت 

الشخصيات االجتامعية.

كافة سواء يف  األطراف  ودعا 

إىل  والحد،  الباحة  طور  مديريتي 

تحكيم العقل وعدم االنجرار وراء 

العصبية القبليــة املقيتة، الن ما 

أو  عليه  السكوت  ميكن  ال  يحدث 

غض البرص عنه، واستمراره يهدد النسيج 

االجتامعي، ويقلق السكينة العامة ومينع 

اي تنمية أو تطور.

أبني / األمناء / خاص :

اكدت مصــادر متطابقة ان عنارص من تنظيم القاعدة انترشت 

بكثافــة يف عدد من بلدات املنطقة الوســطى بابــني الخاضعة 

لسيطرة الرشعية .

وبحسب ناشــطني فان عنارص ارهابية تنتمي لتنظيم القاعدة 

انترشت بكثافة يف مديرية الوضيع .

وعلق الناشــط ابو العز عبدالعزيز وهو من ابناء ابني بالقول » 

انتشار مرعب لعنارص تنظيم القاعدة يف مديرية الوضيع » .

واضــاف : »يحدث هذا يف ظــل تواجد مدير امــن املحافظة 

وعنارص الجيش يف قرن الكاليس لتعاطي القات » .

ويتزامن االنتشار املكثف لعنارص االرهاب بالتزامن مع توجيه 

قائد اللــواء الثالث حامية رئاســية لؤي الزامــي برفع النقاط 

العسكرية التي تربط منطقتي الخديرية والعني .

من جهة قال حسني العوذيل ان املخطط يبدو ذاهب يف طريق 

تسليم تلك املناطق لعنارص القاعدة .

وقال انه بعد فشلهم يف احراز تقدم عسكري ومن ثم سيايس 

سيلجؤون لتسليم ابني للقاعدة وداعش نكاية بالتحالف واالنتقايل.

عدن / االمناء/خاص:

متكنت ، رشطة كريرت بعدن ، مســاء السبت من القبض عىل 

عصابة قامت برسقة كميات من الذهب من معمل بعدن .

وقالت مصــادر أمنية ، أن رشطة كريــرت  بقيادة نائب قائد 

رشطة كريرت أمجد عبدالحميد الصبيحي، متكنت من اســرتجاع 

كميات من الذهب املرسوق، بعــد بالغ بأن احد املتهمني متواجد 

بســوق مديرية كريرت لبيع كميات من الذهــب املرسوق تقدر 

بخمسة مليون ريال.

وتم القاء القبض عىل املتهم، وقامت رشطة كريرت بالتحقيق 

مع املتهم والذي كشــف عند مكان تواجد بقية الذهب املرسوق، 

و بتنســيق مع عمليات أمن عدن داهم افراد األمن منزل املتهمني 

مبنطقة ابو حربة بعــدن، وتم ضبط املرسوقات من الذهب تزن 

كيلو و270جرام.

املكال/ األمناء / خاص : 

أصدر محافظ حرضمــوت قائد املنطقة 

العســكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني 

القرارات  البحســني، أمس االثنني عددًا من 

الشــحر  ملديريتي  ملديرين عامني  بتكليفات 

وساه، ومدراء عموم ملكاتب الخدمة واملدنية 

واإلعالم بســاحل حرضموت وهيئة حامية 

البيئة باملحافظة. 

حيث أصــدر املحافظ، القرار رقم »130« 

لســنة 2020م، قىض بتكليف األخ/ حسني 

عــي أحمد الســمني - مديرًا عامــًا ملكتب 

وزارة الخدمــة املدنية والتأمينات بســاحل 

حرضموت.

 وأصدر املحافظ البحســني، القرار رقم 

»131« لســنة 2020م، قىض بتكليف األخ/ 

عادل أحمد جمعان باعكابــة - مديرًا عامًا 

ملديرية الشحر.

 كام أصدر محافظ حرضموت القرار رقم 

»132« لســنة 2020م، قىض بتكليف األخ/ 

خالد أحمد عوض القحوم- مديرًا عامًا ملكتب 

وزارة اإلعالم بساحل حرضموت.

 وأصدر املحافظ البحســني، القرار رقم 

»133« لســنة 2020م، قىض بتكليف األخ/ 

ســامل عبدالله محمد باقحيزل- مديرًا عامًا 

لفرع الهيئة العامة لحامية البيئة باملحافظة.

 وأصدر املحافظ، القرار رقم »141« لسنة 

2020م قىض بتكليــف األخ/ مبارك عبدالله 

بن عبــودان الجابري- مديــرًا عامًا ملديرية 

ساة.
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األمناء / خاص :

اعلن محافظ شــبوة االخونجي محمد صالح 

عديو بانه ســيبدأ يف عملية تشغيل ميناء قناء 

مبديرية رضوم . 

وبحســب مراقبني فان هذه الخطوة ان متت 

فســيكون قناء هــو اول ميناء بحــري يخضع 

االخوان  تنظيــم  االصالح فرع  لســيطرة حزب 

املسلمني الدويل يف اليمن بشكل مطلق .

 ورأى محللون بان خطوة بن عديو يف فتح اول 

منفذ دويل يربط اخوان اليمن بالعامل تهدف يف 

االساس اىل خلق نقطة تواصل بني حزب االصالح 

اليمنية ودولة تركيا التي تحكمها حركة االخوان 

املسلمني متمثلة يف حزب العدالة والتنمية .

 وتفتح هذه الخطوة الباب عىل مرصاعيه امام 

تدخل تريك عسكري يف الشأن اليمني يتناىف مع 

لألتراك قواعد  العريب سيام وان  التحالف  اهداف 

عســكرية قريبة يف جمهورية الصومال املطلة 

عىل خليج عدن .

بن عديو يتخذ خطوة خطرية متهد للتدخل الرتكي يف �شبوة 

اأمنية حلج تقر ت�شكيل قوة ع�شكرية لتثبيت الأمن مبديريتي احلد وطور الباحة

 انت�شار كثيف لعنا�شر القاعدة يف مناطق �شيطرة ال�شرعية باأبني 

تغيريات تطال مدراء عموم وم�شوؤويل هيئات حكومية بح�شرموت

�شرطة كريرت تلقي القب�ض على ع�شابة قامت ب�شرقة كميات من الذهب بعدن

"األمناء" خاص:
 

قالت مصادر خاصة لصحيفة "األمناء" بأن محافظ العاصمة الجنوبية عدن أحمد 
حامد مللس سيتوجه اليوم الثالثاء إىل العاصمة السعودية الرياض.

وأضافت املصادر أنُه: "من املتوقع أن يلتقي الرئيس هادي ومسؤولني سعوديني".
واوضحت املصادر بأنُه من املتوقع أن يصل املحافظ مللس إىل العاصمة عدن نهاية 

األسبوع الجاري أو بداية األسبوع القادم.
وأكدت املصــادر لـ"األمنــاء" أن: "املحافظ مللس يحمل ملــف يف جعبته يتعلق 
بتحســني الخدمات يف عدن، ومنها )الكهرباء، والطرقات، وملفات اخرى سيعرضها 

يف العاصمة السعودية قبل أن يتوجه إىل العاصمة عدن".
بدورهم، قال مراقبون سياسيون أن: "عىل التحالف العريب تقديم الدعم للمحافظ 

مللس حتى يتمكن من النجاح يف مهامه القادمة".
وأضافوا: "نجاح مللس مرهون ايًضا بعدم وضع عراقيل من قبِل الرشعية اليمنية".

شبوة »األمناء« خاص:

 كشفت الشــبكة املدنية للتنمية واإلعالم وحقوق اإلنسان، عن وفاة مواطن من أبناء 
محافظة شبوة تحت التعذيب يف أحد املعسكرات التابعة لحزب اإلصالح اإلخواين.

ونقلت الشبكة عن مصادر طبية يف مستشفى عزآن العام مبديرية ميفعة، قولها أنها 
استلمت املواطن )يسلم عي بن عبداملانع( جثة هامدة يوم السبت 8 أغسطس 2020م، من 

قبل قوات تابعه للواء الثاين مشاة جبي املوايل لحزب االصالح اليمني.
وأوضحت الشبكة: أن املواطن يســلم عي بن عبداملانع قد تم اختطافه قبل يومني يف 
)جول الريدة( مديرية ميفعة من قبل أحد األطقم العسكرية التابعة للواء الثاين مشاة جبي 

املوايل لحزب االصالح والذي يتمركز يف العديد من املواقع واملناطق يف مديرية ميفعة.
وقالت الشــبكة أن مصادر موثوقة أكدت لها تعرض )يسلم ابن عبداملانع( ألبشع انواع 
التعذيب وســوء املعاملة منذ اعتقاله حيث تم وضعه داخــل )كونتيرن( مغلق ما ادى اىل 

وفاته جراء عملية التعذيب الذي تعرض لها داخل املعتقل.
يشار إىل أنه هذه ليست الحادثة الوحيدة، حيث سبق وتويف العديد من أبناء شبوة تحت 
تأثري التعذيب يف سجون مليشيات حزب اإلصالح اإلخواين، أو يف مراكز االحتجاز، ضمن 

جرائم األخوان وانتهاكاتهم التعسفية منذ اجتياح شبوة يف أغسطس من العام املايض.

األمناء/خاص:

تســتعد مطابع الكتاب املدريس يف عدن واملكال لتنظيم وقفات احتجاجية يف كل 
من عدن واملكال احتجاجا لوقف طباعة الكتاب املدريس.

وأكد صابر فرج رئيس نقابة مؤسسة املطابع يف محافظة عدن بأن الوضع يتطلب 
القيام بوقفات احتجاجية وإرسال رســائل اىل الحكومة الرشعية باستمرار طباعة 
الكتاب املدريس وعدم القضاء عىل هذه املؤسســة التــي تعترب من أنجح القطاعات 
العامة وترعى أكرث من 500 أرسة سيكون مصريهم مجهوال يف حالة توقف املؤسسة 

عن العمل.
واردف رئيس النقابة قائال أن توقف املؤسســة العامة ملطابع الكتاب املدريس عن 
اســتمرارية طباعة الكتاب املدريس كان بسبب عدم البت من قبل دولة رئيس الوزراء 
بتحويل مستحقاتها لدى وزارة الرتبية والتعليم اىل حسابها مبلغ وقدره 2 مليار ريال 
وكذا عدم اقرار مناقصة املواد الخام الورقية كعامل اســايس لتوقف املؤسسة وفروع 

مطابعها عن طباعة الكتاب املدريس.
ويشار أن املؤسسة العامة ملطابع الكتاب املدريس مؤسسة وطنية حققت نجاحا 
يف االيفــاء بكل التزاماتها لوزارة الرتبية والتعليم يف الظروف الصعبة وتوقف عملها 

له نتائج وخيمه 500 عامل وارسه لعدم رصف الرواتب لفروعها عدن وحرضموت.

الك�شف عن موعد و�شول املحافظ ملل�ض اإىل عدن

تعذيب مواطن حتى املوت يف مع�شكرات الإخوان ب�شبوة

وقفات احتجاجية يف عدن واملكال احتجاجا 
لوقف طباعة الكتاب املدر�شي


