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أخبار

عدن "األمناء" خاص:
تشهد محاكم العاصمة الجنوبية عدن حاليا تجاوزات خطرية من قبل 
قضاة شــاليني من خالل رشعنة أحــكام الحوثيني ورفض قرار مجلس 

القضاء األعىل وهيئة التفتيش.
مصــادر يف محاكم عدن أكدت أن بعض القضاة الشــاليني ما زالوا 
ميارســون فســادا قضائيًا وانتهاكًا صارخا للقضاء يف مجاراة أحكام 
قضائية تصدر من محاكم تخضع ملليشيات الحويث يف صنعاء عىل الرغم 
من القرار، الصادر من مجلس القضاء األعىل بعدم التعامل مع أي احكام 

تصدر من محاكم مليشيات الحويث يف صنعاء.
وأشــارت املصادر إىل أن هناك قضاة ما زالوا يثريون قضايا  الحويث 
وخصوصا أحكام وقضايا الرشكات التي ميارسون عليها  أساليب االبتزاز 

واملتاجرة بصفقات مربحة.
وسبق وأن كتب نشــطاء حقوقيني وإعالميني عن القضاء السيايس 
تعرضوا فيه لواقع القضاء والقضــاة يف محاكم املناطق املحررة، وحالة 
الخنوع والخضوع التي يعيشــها بعض القضاة الجنوبيني او املحسوبني 
عىل الجنوب لألسف، وانسياقهم وراء تبعية القضاة الشاليني املحسوبني 
عىل الرشعية يف املناطق املحررة و هم يلعبون دورًا كبريًا يف تنفيذ أجندة 

االنقالبيني يف عدن تحديدًا وجميع املناطق املحررة.
وعندما انترص مجلس القضاء األعىل الرشعي يف عدن للرشعية وأصدر 
قراره بعدم التعامل مع جميع أحكام التي يصدرها االنقالبيني قامت الدنيا 
ومل تقعد، واتحد الكل ضده بشكل مســترت يف البداية ولكن أخريًا اصبح 
العداء علنًا، فالقايض الذي أتيحت له فرصــة االنتصار للحق وأن يرفض 
االنصياع ألوامر االنقالبيني تخــاذل وتهاون يف ذلك، عىل الرغم ما هو 
موجود تحت يده من أدلة ومستندات متكنه من ذلك وبقوة القانون، إال إنه 

تنحى عن ذلك خوفًا من ان يغضبهم.
فلا أتيحت الفرصة لقايض شــايل محســوب كذبًا عىل الرشعية 
وبدليل ان جميع اهله موالــني لالنقالبيني، قىض وبدون تفكري برضورة 
قبوله ألحكام اســياده ووالة أمره وبرضورة تنفيــذه يف املناطق املحررة 
لبسط ســيطرة االنقالبيني عىل عدن بطريقة غري مبارشة، فرضب بقرار 
مجلس القضاء األعىل وبجميع أوامره بشــأن عــدم التعامل مع أحكام 
االنقالبيني عرض الحائط، وهذا تحدي صارخ منه واســتخفاف بالشعب 
الجنويب الذي أواه وبجميع حقوقه، واستهانه بدماء الشهداء الذين ضحوا 
بحياتهــم ألجل طرد االنقالبيني من عدن، ولكــن بقيت أذنابهم تعيث يف 
أرض الجنوب فســادًا، ولعل ما حصل مع قضية مؤسسة كهرباء الزرقاء 
لهو أكرب دليل عىل ذلك، فقد تم القبول لحكم صادر عن االنقالبيني رشعنته 
املحكمة العليا بعدن وبالرغم من صدور قرار مجلس القضاء بعده وتوجيه 
التفتيش برضورة االلتزام بالقرار يف هذه القضية والقضايا املشابهة، إال 

إن القايض مل يعره اهتامًا.
فالبد من تطهري القضاء من تبعية االنقالبيني وفســادهم، والكف عن 
جلبهم والتعامل معهم النهم يعملون لصالح االنقالبيني وينرشون املرض 

بيننا، ونحن نريد قضاء عادل نزية وحقيقي ال تبعي لبناء دولة الجنوب.

مأرب "األمناء" خاص:
قالت مصادر محلية مبحافظة مأرب أن ما تبقى من القوات 
الســعودية يف محافظة مأرب انســحبوا امس مــن مواقعهم 

وبكامل معداتهم وغادروا مارب.

وأكدت املصادر أن القوات السعودية انسحبت من مأرب بعد 
خيانات حزب االصالح اإلخواين الذي ســلم للحوثيني معســكر 
ماس وهربت جاعته من املعركة تاركــة خلفها معدات وآليات 

عسكرية تابعة للسعودية.

املصادر قالت إن مليشــيات الحويث أصبحت تقرتب بشكل 
رسيــع نحو مركز محافظة مارب وهو األمــر الذي دفع بقوات 
التحالف ملغادرة مارب والخروج منها يف ظل خيانات مســتمرة 

من جاعة حزب اإلصالح اإلخواين.

)بالوثائق( الق�شاة ال�شماليني يرتبعون 
على القرارات الق�شائية بعدن

بعد خيانات الإ�شالح.. القوات ال�شعودية تغادر ماأرب بكامل معداتها

شقرة "االمناء" خاص:
كشــف مصدر خــاص لصحيفة 
"االمناء" عن نشــوب خالف يف أحد 
جبهة  يف  املتواجــدة  الرشعية  ألوية 
شــقرة بني قائــد لــواء أركان اللواء 
تطور الخالف إىل إطــالق نار بينهم. 
قائد  إن خالفا نشب بني  املصدر  وقال 
اللواء 119 مشــاه العنيد سامل لهطل 
بعد  الشــيبة  الخرض  العقيد  واألركان 
قيام نجل قائد اللواء وحراســة القائد 
برضب األركان رضبــا مربحا وتطور 
ذلك إىل قيــام نجل قائد اللواء بإطالق 
األركان ونجي منها وإصابة  نار تجاه 

نجل األركان نارص.
وأكــد املصدر أن الســبب الرئيس 
ملا حصل يأيت لوجود خالف مســبق 
بني القائــد واألركان عىل الخصميات 
الذي  اللــواء  ومخصصات  املرتبــات 
يتحكم بهــا القائد ويرفــض إعطاء 

األركان من تلك الخصميات. 
وروي مصــدر خــاص لصحيفة 
قال  حيث  الكاملة  القصــة  "االمناء" 
أن: "أركان اللواء 119 الشيخ/ الخرض 
الشيبه كان يف إحدى املوقع الساحلية 
ما بني الشيخ سامل وشقرة مع اثنني 
من أوالده، وأوالد قائد اللواء سامل عيل 

لهطل وبوجود مجموعة من  ســعيد 
أفراد اللواء".

ابن  املســاء طلب  وأضاف: "ويف 
قائد اللواء الجندي حيدرة سامل لهطل 
من أركان اللواء الشيخ الخرض الشيبه 
بعض مــن األفراد من أجــل الدخول 
بهم للجبهــة، ورد األركان عليه قائال: 
بصفتك من تأمــرين وأنا أركان اللواء 
وأنت جنــدي وبعدها حدثــت بينهم 
مشــادات كالمية وتدخلوا املوجودين 

وحسموا الخالف".
وتابــع املصدر: "أنــه يف صباح 
اليوم الثاين عاد ابــن قائد اللواء إىل 
خيمــة أركان اللــواء وقــال له ليش 
رفضت البارح تعطيني األفراد للجبهة، 
إذا طلب والدك ذلك بصفته  رد األركان 
قائد اللواء عيل أن انفذ. األمر، إمنا أنت 
جندي ال يحق لك ذلــك فرد ابن القائد 
عىل األركان، أصال أنت نعجه ابن نعجه 
وبعدها هجم ابن القائد ومن معه عىل 
أركان اللواء وابرحوه رضبا حتى أفاق 
والدهم  إلنقاذ  وسارعوا  األركان  أبناء 

من بني أيادي ابن القائد وحراسته.
لتحدث بعد ذلك اشتباكات باأليادي 
فيــا بينهم، ثم أخذ ابــن قائد اللواء 
ســالحه وأطلق النار صــوب األركان 
وأبنائه ما تسبب بإصابة نارص نجل 

أركان اللواء، يف الرجل اليمنى.
وأكد املصدر أنه بعد الحادثة اتضح  
الــذي أدى إىل ذلك  الرئيس  الســبب 
حيث كان بــني القائد واألركان خالفا 
التي يتم خصمها من قبل  املبالغ  عىل 
القائد من مرتبات الجنود، واالستحواذ 
عىل مخصصات اللواء لنفســه، دون 
والذي  لألركان،  أن مينح منها شــيئا 
قال بأنه ســبق وقد أبلغ قيادات عليا 
باألمر، دون اســتجابة، وبعدها اتجه 
قبليا إىل الشيخ احمد حسن محثويث 
القائد لهطل يستحوذ عىل  بأن  يدعيه 
مخصصات اللــواء ويعمل عىل خصم 
مرتبات االفراد لنفسه، دون أن مينحه 

نصيبه منها
وأردف املصدر أن شــخصيات من 
املوقف حتى  املنطقة تدخلت لحســم 
قائد  آخــر، واجربوا  ينتحي منحى  ال 
اللواء لهطل بوضع ابنه يف الســجن 
وطرح ســالح آيل كوجه بيد األركان، 
كتهدئة للوضــع وحاليا نجل األركان 

يف السجن بشقرة. 
وأكد املصــدر أن قبيلة أركان اللواء 
إىل  ووصلت  تداعت  الخرض  الشــيخ 
مستوصف شــقره حيث يتواجد فيه 

املصاب نارص الخرض الشيبة.

الرياض "األمناء" خاص:
بأن  "األمنــاء"  صحيفة  علمــت 
الســبب الحقيقي الذي جعل الرشعية 
ترفض تشــكيل الحكومة الجديدة كل 
هذه الفرتة يأيت بعد أن اطالعهم عىل 
املشــرتك  اإلعالن  مبادرة  بنود  بعض 
للحل النهــايئ التي قدمهــا املبعوث 
األممــي غريفيث ألنهــا الرصاع يف 

اليمن.

ويشــمل الحل أن يكون للحوثيني 
حكومة يف الشــال وتكون حكومة 
يف الجنوب بــني الرشعية واالنتقايل 
الجنويب عىل أن يتم بعد ذلك االنتقال 
إىل الخطــوات التاليــة بعــد الفرتة 

االنتقالية التي ستتحدد.
وبحســب مصدر يف الرياض قال 
"الرشعية  بــأن:  "االمناء"  لصحيفة 
وبالذات االخوان يشــعرون بأن هناك 
الدولتني  إىل  للعــودة  تــدار  مؤامرة 

)شــال والجنوب(، وطلبت الرشعية 
أكرث من مــرة الحصول عىل ضانات  
للحفاظ عىل الوحدة بحســب مزاعم 

اإلخوان".
أن:  لـ"األمناء"  املصــادر  وأكدت 
متواجد  الدويل  املبعوث  ميثل  "فريقا 
لرسم  والضالع  تعز وشبوة  حاليا يف 
خارطــة الطريق للحــل النهايئ يف 

اليمن".

"األمناء" خاص:
قائد  األحمــر،  هاشــم  كشــف 
يف  السادســة  العســكرية  املنطقة 
من  الحوثيني  اقرتاب  الرشعية،  جيش 
السيطرة عىل مدينة مأرب أخر معاقل 

قوات الرشعية.
ونرش هاشم األحمر مقطع فيديو 
اللدود  بالتزامن مع تنصيــب خصمه 
صغري بن عزيز قائــد جديد للمنطقة 
العسكرية الثالثة وهو يتحدث لجموع 
من قيادات فصائله يف مأرب، اعرتاف 
فيها بانهيار معنويات من اســاهم 

بـ"الجيــش الوطنــي"، وأن أغلــب 
عنارص هذه الفصائل مل تعد موجودة 
إال يف كشوفات الراتب وتتمركز داخل 

املؤسسات الدولة يف املدينة.
وألقى هاشم األحمر باللوم عىل بن 
السابق كان  أنه يف  إىل  عزيز، مشريا 
يقاتل عنارص هادي بجدية ومسؤولية 
وصدق رغم قطع املرتبات يف إشــارة 

إىل قيادة عيل محسن للجبهة.
ببيع  مقاتليــه  األحمــر  وحــث 
منازلهــم، مشــريا إىل أن تلك املنازل 
التي تم بناءها لهم ال مستقبل لها يف 

حال اجتاح من وصفهم بـ"الحوثيني" 
للمدينة التي قال إن: "حدة الدفاع عنها 

تراجعت بشكل كبري".
دوافع هاشم من نرش  تتضح  ومل 
للحوثيني  مغازلة  كان  إذا  وما  املقطع 
أم يف إطــار رصاع مع بن عزيز، لكن 
أن  إىل  املقطع يشــري  توقيت نــرش 
األحمر بات يسترشف الوضع يف ظل 
التقدمات األخــرية للحوثيني وإعالن 
مشايخ قبائل انشقاقهم عن الرشعية 
وانضامهــم للحوثيني، وكان آخرهم 

مشائخ الجدعان.

من هو القائد والأركان؟ وما �شبب اخلالف؟

احلل النهائي باليمن )حكومة يف ال�شمال واأخرى اجلنوب(

ها�شم الأحمر يب�شر ب�شقوط ماأرب ويعرتف ر�شمًيا بهزمية ال�شرعية

"االمناء" تكشف خالفات حادة وصلت حد إطالق النار بأحد الوية الشرعية بشقرة بين قائد اللواء واألركان!


