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أخبار

األمناء/خاص:
قالت مصادر يف العاصمة الســعودية الريــاض إن توجيهات عليا قد 
صدرت بعدم عودة  قناة وإذاعة عدن للعمل من العاصمة عدن، رغم وجود 

اتفاق مسبق بعودتهام.
ووفقا للمصــادر فقد وجه أحد الصحفيني ســؤاال لوزير اإلعالم يف 
حكومــة املناصفة "معمر اإلرياين" عن موعد عــودة  إذاعة وقناة عدن 
ليأيت الرد من اإلرياين بابتسامة ساخرة وقال: "أنت تطلب املستحيل، هذا 

األمر مستحيل أن يتم  يف أي وقت".
وأردف الوزير "االرياين" قائال: "هذا قرار ســيايس قد اتخذ وال رجعة 

فيه".
 يذكر بأن الوزير "اإلرياين" قد اســتلم  )300 مليون(  ريال ميني  من 
أجل إجراء الرتتيبات لعودة إذاعة وقناة عدن وقد نرشت صحيفة "األمناء" 

الخرب يف وقت سابق.
وقال مراقبــون لـ"األمناء" بأن  جامعة اإلخوان  التي تســيطر عىل 
مفاصل إعالم الرشعية لن تســمح بعودة اإلذاعــة والقناة إىل عدن وما 

"اإلرياين" إال كمبارس  ال ميلك  أي قرار  بيده.

األمناء/خاص:
أكد مصدر مســؤول يف املجلس االنتقايل الجنويب أن "الرشوط التي 

قدمها طرف يف الرشعية اليمنية هي رشوط غري مقبولة".
وأوضح املصدر - وفقا ملوقع "إرم نيوز" - أن املجلس االنتقايل الجنويب 
"يحث الحكومة عىل العودة إىل عدن دون أي رشوط للقيام مبهامها يف 
خدمة املواطنني ووضع حد لالزمــات واالنهيارات يف الخدمات والعملة، 
لكن هناك طرف يدفع لعرقلة عودتها من خالل وضع رشوط غري مقبولة 

من االنتقايل وشعب الجنوب".
ولفت املصدر أن "األشــقاء يف اململكة السعودية يبذلون جهودا للدفع 
بتنفيــذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، وقبــل ذلك عودة رئيس الوزراء 

وحكومته إىل عدن بأرسع وقت".
وكانت مصادر مينية تحدثت، الجمعــة، أن الوفد الحكومي املفاوض 
الســتكامل تنفيذ اتفاق الرياض، وضع رشوطا ومطالب جديدة من أجل 
عودة الحكومة إىل عدن للقيام مبسؤولياتها، ومنها مغادرة قيادات الصف 
األول يف املجلس االنتقايل عدن، وإدخال ألوية الحامية الرئاسية، وخروج 
كافة القوات األمنية والعســكرية الجنوبية من عدن، وهي الرشوط التي 

رفضها االنتقايل ووصفها بأنها غري مقبولة.
وتجري يف الســعودية منذ أســابيع جولة جديدة من املباحثات غري 
املبارشة برعاية الجانب السعودي، بني الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل 
الجنويب، يف سبيل استكامل تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض الذي 

جرى التوقيع عليه يف أواخر العام 2019.

األمناء / خاص :
تدفق اآلالف من املهاجرين األفارقة 
إىل العاصمة الجنوبية عدن خالل األيام 
القليلــة املاضية قادمــني من منطقة 
باب املندب.وقال شهود عيان لصحيفة 
املهاجريــن  طوابــري  إن  "األمنــاء" 
الرئييس  الطريق  جانبي  عىل  شوهدت 

وهي تتجه صوب عدن.
ووصــل اآلالف من املهاجرين خالل 
عامني إىل عدن قبــل أن تتوقف حركة 

التدفق ألشهر.
ومل تقــم الســلطات املختصة بأي 
املهاجرين  وصــول  من  للحد  إجراءات 
اإلجراءات  بعــض  عدا  الرشعيني  غري 
التي اتخذتها قيــادة املجلس االنتقايل 

الجنويب مبحافظة لحج.

الإرياين: لن ن�سمح بعودة 
اإذاعة وتلفزيون عدن نهائًيا

وفد ال�سرعية املفاو�ض ي�سع �سروًطا 
جديدة تعرقل عودة احلكومة اإىل عدن

موجة غزو جديدة على عدن

األمناء/خاص:
 قالت مصــادر خاصه لصحيفة 
"األمناء" أن قيادة املجلس االنتقايل  
تتدارس منذ عدة أيام اتخاذ إجراءات 

تتمحور يف  إعادة مؤسسات الدولة 
الجنوبية االقتصادية واإلعالمية.

وأضافت املصــادر بأن االنتقايل 
ســريد خالل األيام  القليلة القادمة 
رفض  بعد  القــرارات  مــن  بحزمة 

الحكومة العودة  إىل العاصمة عدن 
ألداء مهامها يف خدمة املواطن.

وأوضحت املصــادر أن  القرارات  
ومفصليــة  تاريخيــة  ســتكون 

وستستمر  بني فرتة وأخرى.

األمناء/خاص:
كشفت مصادر حاصة لصحيفة 
"األمناء" بأن الوســاطة التي تقوم 
بها عــامن بخصوص حل النزاع يف 
اليمن تتمحور حــول حل النزاع يف 
الشــامل من خالل وقف القتال يف 
والبنك  صنعاء  مطــار  وفتح  مأرب 

املركزي اليمني .
وقالت تلــك املصادر لـ"األمناء" 
تتطرق  العامنية مل  الوســاطة  بأن 
وأن  حيــث  الجنــوب،  ملــف  إىل 
األممي  واملبعوثني  العريب  التحالف 
واألمريــي أوكال لعامن حل النزاع 
التي  املهمة  الشامل فقط، وهي  يف 
العامين عىل ضوئها إىل  الوفد  قدم 

صنعاء .
وكان الوفــد العــامين قد غادر 
صنعاء عائًدا إىل مســقط مســاء 

الجمعــة، عقب زيــارة هي األوىل 
منــذ بدايــة الحــرب، اســتمرت 
أســبوعا عقد خاللها مباحثات مع 
مع  مشــاورات  وأجرى  الحوثيني، 
عبد امللك الحويث ومسؤولني آخرين 

بالجامعة.
النواب،  مجلــس  عضــو  وقال 
املــوايل للحوثيني، النائــب "عبده 
برش"، يف منشور له عىل فيسبوك، 
العامين غادر صنعاء دون  الوفد  إن 

أن يصل إىل ما جاء من أجله.
النائب "برش" ميليشيات   واتهم 
الحويث بعــدم جديتها يف التوصل 
إىل حل لألزمة. وقال إنه "يجب عىل 
األطراف أن تتنازل وأن تظهر حسن 

نية ومصداقية".
املفاوضات  فريــق  رئيس  وكان 
بجامعة الحويث محمد عبد السالم، 

قال يف ترصيحات نقلتها وســائل 
إعالم تابعــة للجامعة "أن اللقاءات 
ناقشت األوضاع املختلفة يف اليمن 
وأن  واملســؤولية.  الجدية  وسادها 
الجميع قدموا للوفد العامين التصور 
الحصار  ورفع  الحرب  إلنهاء  املمكن 
املفروض عىل اليمن بدءًا من العملية 

اإلنسانية".
امليليشــيات  ترصيحات متحدث 
وكبري مفاوضيها كشــفت بحسب 
تحقق  الوفد مل  زيــارة  أن  مراقبني 
نجاحــًا وجــاءت فقــط للتباحث 
وتدويــن  التصــورات  واســتامع 
املالحظات ليس إال، يف الوقت الذي 
تكثف فيه األمم املتحدة وواشــنطن 
جهودهــا  إقليميــة  وعواصــم 
للتوصــل إىل وقف  الدبلوماســية 

إلطالق النار يف اليمن.

شبوة / األمناء / خاص :
ملليشــيات  تابعة  عنارص  شــنت 
اإلخــوان مبحافظــة شــبوة حملة 
عقب  السبت،  أمس  واسعة،  اعتقاالت 

فرح قبيل أقيم  مساء الجمعة.
العرشات  "أن  موثوق  مصدر  وقال 
مــن قبيلــة آل عيل بافقــري طالهم 
سليامن  سعيد  أحمد  منهم:  االعتقال، 
بافقري، ومعني أحمد ســعيد سليامن 
بافقري، ويوسف محمد نارص بافقري، 
ومحســن صالــح الحميــد بافقري، 

ومحمد صالح الحميد بافقري، ومحمد 
صالح عمر بافقري".

زالت  ما  اإلخــوان  قوات  أن  وأفاد 
الطرق  عىل  تفتيــش  بعمليات  تقوم 
الرئيســية ملدينة عــزان وتعتقل كل 

شخص ينتمي لقبيلة آل عيل بافقري.
وروى املصــدر حقيقة ما دار يف 
املنطقة مســاء الجمعــة عن إطالق 
ألعاب نارية يف حفل زواج عىل إثرها 
قامت أطقم عســكرية تابعة لإلخوان 
لهم شــباب  املنطقة وتصدى  بدخول 
املنطقة واندلعت مشــادات مع القوة 

إثرها وصلت تعزيزات  العسكرية عىل 
باب  بصدم  مدرعــة  وقامت  لإلخوان 
منزل جــريان العريس، عندها تصدى 
التي  بالقوة  ومنعوهم  الشــباب  لهم 
تطورت إىل اشــتباكات مسلحة الذت 
عىل إثرها  القوة مبدرعاتها وجنودها 

بالفرار.
وأضاف املصــدر: عادت القوة مرة 
وحارصت  كبــرية  بتعزيزات  أخــرى 
منطقــة رقة آل عيل بافقري وشــنت 
حملــة اعتقاالت واســعة لــكل من 

يصادف وجودها يف املنطقة.

األمناء/ خاص :
انتخبــت الجمعيــة العامة لألمم 
املتحدة، دولة اإلمارات عضوا غري دائم 

يف مجلس األمن.
 171 عىل  اإلمارات  دولة  وحصلت 
صوتا مــن أصوات الجمعيــة العامة 
لألمم املتحدة، ونالت مبوجبها عضوية 

غري دامئة يف مجلس األمن.
وعن التصويــت للقرار واملمتنعني 
مستشــار  عبدالله  عبدالخالق  غــرد 
ويل العهد يف اإلمارات عىل حســابه 
بتويرت وقال: " 10 دول من أصل 192 
دولــة مل تصوت لعضويــة اإلمارات 
التصويت  أن  األمن، ورغم  يف مجلس 
رسي وصوتها غري مهم، حيث حصلت 
اإلمارات عىل 179 صوًتا، إال أن هناك 
اعتقــاد أن اليمن من الــدول التي مل 

تصوت لإلمارات".
العلوم  وأســتاذ  املستشار  وأعرب 
السياســية عن أمله "أن ال يكون هذا 
االعتقاد صحيًحــا وإن كان صحيًحا 
فهو موقف عــدايئ ال ميكن وال يجب 

نسيانه".
د.  اليمني  الخارجيــة  وزير   وكان 

أحمد عوض بن مبارك قد هنأ الشــيخ 
عبداللــه بــن زايد آل نهيــان  وقيادة 
املتحدة  العربية  دولة  اإلمارات  وشعب 
الشــقيقة النتخابها عضوا غري دائم 
يف مجلس األمن للفرتة 2023-2022، 
مؤكدا دعم اليمــن لدولة اإلمارات يف 

إنجاح مهامها يف املجلس.

م�سادر لـ )الأمناء(:  النتقايل �سيتخذ اإجراءات  م�سريية بعد رف�ض احلكومة العودة اإىل عدن

م�سادر تك�سف لـ)الأمناء( موقف الو�ساطة العمانية من ملف اجلنوب

ملي�سيات الإخوان ب�سبوة تعتقل الع�سرات من اأبناء قبيلة بافقري عقب عر�ض قبلي

هل كانت اليمن بني ع�سر دول مل ت�سوت لع�سوية الإمارات يف جمل�ض الأمن؟


