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أخبار

األمناء/خاص:
ذكرت مصادر سياســية مطلعة يف الرياض انه تعذر األحد اعالن الحكومة 
اليمنية الجديدة باملناصفة، بســبب وجود بعض الخالفات الناجمة بني االحزاب 

اليمنية حول حصص كل منها من الحقائب الوزارية.
وقالت املصــادر ان حزب االصالح يرص عىل منحــه وزارة الرتبية والتعليم، 
مشــرة بأن حزب االصالح الجناح الســيايس لجامعة االخوان يف اليمن يريد 
االستيالء عىل الوزارات التعليمية والشــبابية كعادته يف السيطرة عىل االجيال 

القادمة.
وتابعــت ان حزب االصالح يضغط مــن اجل ذلك من خــالل تحريك بعض 
املكونات الصغــرة املوالية له مثل احزاب النهضة والســلم والتضامن وغرها، 

الختالق مشاكل جديدة تعرقل اعالن الحكومة.
واضافت ان حزب املؤمتر الشــعبي ايضا لديه تحفظات حول بعض الحقائب 
املمنوحة له، اذ يرص الحزب عىل منح عثامن مجيل حقيبة مناسبة، السيام وان 
حصة املؤمتــر 4 وزارات احداهام لوزير النفط الحايل اوس العود والثانية لوزير 
االعالم الحايل ايضا معمر االرياين، بينام مل يتبقى اال وزاريت العدل والشــؤون 

القانونية، وال يعدان حقائب مناسبة وتتالئم مع مجيل، وفقا للمصادر.
وبشــأن املجلس االنتقايل الجنويب، فلم يبدي اي تحفظات او اشــرتاطات 
جديدة حول الحقائب واملرشــحني الذين قدمهم، اذ قدم االنتقايل 5 مرشــحني 

باإلضافة اىل شخصية سادسة كاحتياط .
لكن املصادر ذاتها رجحت ان تحل املشاكل والخالفات القامئة خالل الساعات 
القليلة القادمة ، ولفتت انه ســيتم تبادل عدد من الحقائب الوزارية بني االحزاب 
واملكونات اليمنية خالل الســاعات القادمة، يف ســبيل ازاحة الخالفات واعالن 

الحكومة.
وعن الوزراء الباقني يف مناصبهم ضمن تشــكيلة الحكومة الجديدة، ذكرت 
املصادر اســامء خمسة وزراء فقط، الفتة ان هذه الشــخصيات من تم التوافق 

عليها حتى مساء االحد .

ملاذا تعذر اإعالن احلكومة اليمنية اجلديدة ؟
الرياض / األمناء / خاص : 

عىل  "األمناء"  صحيفــة  حصلت 
الصلة  وثيقة  معلومات من مصــادر 
تفيد بــأن قيادات الرشعيــة املقيمة 
الرياض قد  الســعودية  العاصمة  يف 
أصدرت يوم أمس األول األحد توجيهات  
لقوات الرشعية اإلخوانية  يف شــقرة  
باالســتعداد القتايل واســتدعاء كل 
القيادات التي غادرت الجبهات  لإلجازة 
.  ضابط يف شقرة  قال لـ"األمناء" بان  
توجيهات صدرت مــن قيادات رفيعة 
يف الرياض برفع درجة االستعداد إىل 

الدرجة القصــوى ،مضيفا بالقول : " 
أعطيت لنا التوجيهــات من القيادات 
امليدانية يف شقرة بالهجوم  من جهة 

وادي سال " .
مصــادر  أخرى قالــت لصحيفة 
"األمناء" بان احــد االلوية يتم حاليا 
بتوجيهات  مأرب  يف  تجميه  تجميعه 
وزير دفــاع حكومة ترصيف األعامل 
الرئيس  ونائب  املقــديش  محمد عيل 
األحمر   محســن  عيل  الفريق  اليمني 

ومن ثم إرسالهم إىل شقرة  .
وأوضحت املصــادر بأن هذا اللواء 
كان يقوده ابوبكر الكازمي الذي رفض  

توجيهات وزير دفاع حكومة ترصيف 
املقديش بتعيني  األعامل حيث قــام  
أركان للواء والقائم بأعامل اللواء بديال 

عنه .
لواء  للمصادر فــان هناك  وطبقا 
آخــر يتــم تجميعه ايضــا يف مأرب 
إلرســاله إىل بلدة شــقرة الساحلية 
مليشــيات  صفوف  إىل  لالنضــامم 

اإلخوان املتواجدة يف املدينة .
يأيت ذلــك التصعيد من قبل جناح 
اإلخوان املسيطر عىل الرشعية يف ظل 

مترد واضح عىل اتفاق الرياض .

األمناء/خاص:
كشــفت اللجنة العاملية لعامل وموظفي 
رشكة مصــايف عدن عن  ضغوطــات إدارية 
باملصفــاة مجددًا إىل  الخاص  التــاج  ألبحار 
محافظة شــبوة ) الغر آمنه( ، مشــرة إىل 
انه حيث انه يف ليلة األحــد 4 اكتوبر الجاري 
SYRA للتفجر  قد تعرض التاج وناقلة النفط 
بواســطه لغم بحري يف ميناء النشيمة أرض 
خزانات املياه يف السفينة وعىل إثره تم احتجاز 
طاقم التاج ورفاقهم واقتيادهم إىل ســجون 
عتق عاصمة محافظة شبوة دون مراعاة اسم 

املصفاة و هيبتها ومكانتها املرموقة، 
وتساءلت اللجنة العاملية لعامل وموظفي 
رشكة مصايف عدن يف بالغ هام تلقت صحيفة 
"األمناء" نســخة منه بالقول : " ملصلحة من 
هــذا اإلرصار لعودة التــاج والطاقم العاميل 
لرشكة مصايف عدن و تعريض حياتهم للخطر 

وكذا ممتلكات الرشكة ؟؟؟ 

وأضافــت : "ميناء املــكال يف محافظه 
ميناء  االضعاف من  بأضعاف  أقرب  حرضموت 
الزيت بالعاصمة عدن فام هو رس اســتئجار 
التاج من عدن وما هو مصر قيمة اإليجار التي 

مل تورد إىل حساب املصفاة لقرابة عامني " ؟
ووجهة اللجنة الدعوة إىل املدير التنفيذي 
لرشكة مصايف عدن محمد البكري " بأن يخرج 
من براثن العبودية والــوالءات واالرتهان عىل 
حساب املصفاة وسمعتها التي اوصلتموها إىل 
الحضيض  كام ونوجه دعوتنا لعامل وموظفي 
املامرســات  هذِه  برفض  عدن  مصايف  رشكة 
للحفاظ عــىل أرواحهم وممتلــكات الرشكة 
فأنتم األمل بعد الله ســبحانه وتعاىل وخذالن 

الجميع " .
وختم البــالغ بالقــول : " تتوجه اللجنة 
مصايف  رشكــة  وموظفي  لعــامل  العاملية 
البالغات  البالغ ضمن سلســلة من  بهذا  عدن 
الهامه ألجل الحفاظ عــىل املصفاة و أصولها 

وممتلكاتها التي هي ملك للشعب " .

حلج /األمناء/ خاص :
طالب الشيخ نرص عبدالله املفلحي، النائب 
العام القايض عــيل  االعوش، ورئيس مجلس 
القضاء إنصافه، واستعادة ارضه يف محافظة 
لحج، مشــرا بانه اشــرتى ارض من املالكني 
مبوجب مالديهم مــن وثائق واحكام قضائية 
صادرة يف العــام ) 93 - 94 - 95 - 96(، وان 
األرض تحت حيازته منذ ذلك الحني دون منازع 

من احد.
وذكر املفلحي بانه تفاجأ بان املدعو شوقي 
عبدالقادر طالــب، ادعى ملكيته لألرض مدعًيا 
بانه اشــرتى األرض من آل سبيت بينام ليس 
لهم أي ارض او امــالك يف ذلك املكان املتنازع 
عليه، حيث تــم تحرير عقــود البيع والرشاء 
بينهم بتواريخ قدمية إلثبات حقهم يف ملكية 
األرض زوًرا وبهتاًنــا، األمر الذي أكدها حميد 
سامل محمد يف أقواله وكذا تحقيقات النيابة .

ونوه املفلحي بان املعتدي عىل ارضه تقدم 
بعدة شــكاوى ضده إىل البحث الجنايئ مدعيا 
بانهم اعتــدوا عىل أمالكه وهــو ادعاء باطل 

وهناك محارض اســتدالالت تؤكد ان حراســة 
شــوقي عمدوا بإطالق الرصاص اكرث من مرة 

ضدنا ".
وأشار الشــيخ املفلحي بانه قدم للجهات 
املعنية ادلة اإلثبات مســنودة بالوثائق الدامغة 
وكذلــك األحكام املدنية والتــي غيبت ومل يتم 
ادراجها ضمن ملف القضيــة بل عمدت نيابة 
املتعاون مع املشتيك ضدهم  تنب إىل الســر 
ومحايدة الشــايك وترصف نيابة تنب باعتبار 
ما اقرتف مــن تزوير وافــرتاءات واعتداءات 
عــىل انه وقائع مدنية ومن لــه حق فعليه ان 
يتقدم بقضية امــام املحكمة األمر الذي دفعنا 
إىل اللجوء لعدالة النائب العام ورئيس مجلس 

القضاء من اجل إنصافنا واستعادة حقوقنا ".
وأضــاف املفلحي بان املذكــور واصحابه 
قد كــرروا االعتداءات وقام بتكســر الخيمة 
اململوكة رشعا وأخذوا  الخاصة بحراسة ارضه 
األســمنت وقاموا بإطالق الرصاص ألكرث من 
مرة فوق الحراس وكلام تقدم بشــكوى ضده 

اىل الجهات املسؤولة مل يحركوا ساكن " .

صفقة  اعتامد  تم  بانه  املفلحي  واستغرب 
أبرمــت حديثا حــول ارض قد  بيــع ورشاء 
ســبق وصدر بها احكام قضائيــة نافذة يوم 
2020/9/27م فوجئنا بتســليمنا امر حضور 
من البحث الجنايئ مديرية تنب بفعل شــكوى 
مقدمة من شــوقي عبدالقادر يف الوقت الذي 

كانت فيه القضية منظورة امام النيابة ".

واختتم الشــيخ نرص املفلحي مناشــدته 
بالقــول : " طرقنا أبواب الدولــة وبحثنا عن 
العدالة ولكن لألســف مل نجد مــن ينصفنا " 
مشــًرا بانه اتجه مبظلمته  إىل املدعي العام 
و رئيس مجلــس القضاء بحثا عــن العدل و 
اإلنصاف بعد عن خابــت ضنونه بالكثر من 
حكام البــالد " مؤكدا : " انا ال ابحث عن باطل 
وال اريد مشــاكل او رصاعات باطله اريدكم ان 
تبحثون عن تفاصيل القضية فان كنت صاحب 
حق انصفوين وان كنــت اريد الباطل فاتخذوا 

ضدي كافة اإلجراءات و القوانني الرادعة " .

م�شادر : تفجري الو�شع ع�شكريا بتوجيهات من ال�شرعية بالريا�ض

�شغوطات اإدارية لإبحار التاج اخلا�ض 
مب�شفاة عدن جمددًا اإىل حمافظة �شبوة

�شيخ قبلي ينا�شد املدعي العام و رئي�ض جمل�ض 
الق�شاء اإن�شافه واإعادة اأر�شه يف حلج 

األمناء/ خاص :
أعلن القيادي واإلعالمي يف مليشــيا الحويث املدعو أســامة ســاري، تحديه لألمر 

القضايئ الصادر من محكمة حوثية يف صنعاء بالقبض عليه.
وقال القيادي الحويث ساري، املُعني من املليشــيا وكياًل يف وزارة الشباب والرياضة 
الحوثية، إنه يتحدى أمًرا قضائًيا باســتجوابه أمام املحكمة الجزائية، التابعة للمليشيات 

يف صنعاء.
وقال ســاري يف منشــور عرب صفحته يف "فيســبوك"، إن رئيس النيابة الجزائية 
القايض املدعو خالد املاوري، الذي قال إنه "يحمل الجنسية األمريكية" وجه أمس السبت 

بضبطه قهرًيا، وذلك استجابًة لرئيس مجلس القضاء االعىل وقضاة آخرين.
وشــدد عىل أنه لن يرضخ ولن ينفذ األمر القضايئ، قائاًل: "ليعملوا ما شأووا، ولكل 

حادث حديث".
وأوضح مصدر قضايئ  أن ما صدر من القيادي الحويث يكشف استخفاف املليشيات 
بالقضاء، وما كتبه من تحٍد للقضاء يعد جرمية جســيمة، لكن املليشيات ُتطبق القانون 

عىل من تشاء وتحمي من تشاء.
ولفت إىل أنه مل يعد هناك قضــاء حقيقي يف صنعاء، وإمنا محاكم ترشعن الجرائم 

الحوثية بحق املُعارضني.

األمناء/ساملني دليو:
دعا االســتاذ يارس عبده الحبيل امني عام نقابة رشكــة النفط بعدن عضو 
االتحاد العريب للبرتول والتعديــن والكيامويات كافة العاملني بالرشكة للتفاعل 
الجاد واملســؤول لحضور املرافقة الختامية بخصوص املطالبة بحق الرشكة يف 

ملكيتها القانونية ملنشاة كالتكس النفطية .
ووجه الدعوة ايضا ملنظامت املجتمع املدين بعدن والشــخصيات الحقوقية 
واالجتامعية ووســائل االعالم ملنارصة الرشكة يف مطالبها الرشعية والقانونية 

للحضور للمحكمة التجارية بعدن اليوم الثالثاء .
واضاف :" يــأيت هذا التصعيد تنفيذا للبيان الصــادر عن النقابة بخصوص 
منشآة كالتكس والذي نتمنى االســتجابة ملطالبنا والتي وصلت للقضاء للفصل 
فيها واتخاذ قراره العادل بسبب ما تعرضت له منشأة كالتكس من تآمر عليها من 

قبل شلة من الفاسدين ".

قيادي حوثي يتحدى ق�شاء �شنعاء ويرف�ض املثول اأمامه

اأمني عام نقابة �شركة النفط بعدن 
يوجه دعوة هامة


