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أخبار

عدن/ األمناء/ غازي العلوي:
علمت صحيفة "األمناء" بأن قرارات مرتقبة سوف تصدر خالل األيام 
القليــة القادمة بتعيني مدير عام لقناة عــدن الفضائية  ورئيس لتحرير 
صحيفــة 14 أكتوبر الرســمية وذلك ضمن توجهــات املجلس االنتقايل 

الجنويب الرامية لعودة عمل كافة املؤسسات اإلعالمية الجنوبية.
وأوضحت املصادر بأنه وعقب القرارات التي أصدرها املجلس االنتقايل 
الجنويب، ومنها قرار تشــكيل الهيئة الوطنية لإلعــالم الجنويب، والتي 
دشنت عملها فور صدور قرار تشــكيلها بخطوات عملية حثيثة وقيامها 
بتجهيز مبنى وكالة أنباء عدن ولقاءاتها مع طواقم العمل اإلعالمي سوف 
يقوم محافــظ العاصمة عدن بإصدار قرار بتعيني رئيس لتحرير صحيفة 

"14" أكتوبر الرسمية متهيدا لعودة إصدارها.
وطبًقا للمصادر فإنه وبالتنسيق والتشاور بني الهيئة الوطنية لإلعالم 
الجنويب وقيادة املجلس االنتقايل الجنويب ســوف يتم إصدار جملة من 
القرارات منها تعيني مدير عام لقناة عدن الفضائية ومدراء لبعض األقسام 

يف القناة .
نائب رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، مختار اليافعي، قد ترأس، 
يوم األحد، اجتامعا بعدد من الصحفيني واإلداريني والفنيني العاملني يف 
وكالة أنباء عدن، بحضور الدكتور صدام عبدالله عضو الهيئة، رئيس قطاع 

الصحافة واإلعالم الحديث.
وُكرس االجتامع ملناقشــة خطة إعادة تشــغيل الوكالة خالل الفرتة 

القريبة القادمة، استنادًا لقرار الهيئة يف هذا الخصوص. 

األمناء/خاص:
اتهم رئيس املركز الربيطاين للدراســات، أمجــد طه، الرشعية اليمنية 

بافتعال املشاكل مع أهل عدن لتربير فشلها.
وقــال طه يف تغريدة له عىل تويرت: ”حكومة اليمن تفتعل املشــاكل 
مع أهل عدن يك يتم إبعادها وبالتايل يستمر الرصاع وتربر فشلها بحجة 

الُبعد الجغرايف رغم دعم دول التحالف العريب بقيادة السعودية لها”.
وأضاف: ”رغم تهديد اإلخــوان والقاعدة نجد القائد عيدروس الزبيدي 

يصول ويجول يف الجنوب العريب ويستمع للناس ويحل مشاكلهم”.

األمناء / وكاالت :
عرث يف ســاعة متأخرة من مســاء األحد، عىل أكرث مــن 150 جثة 
ملهاجرين أفارقة غري رشعيني، إضافة إىل 4 مينيني، تطفو عىل ســطح 

البحر مبسافة بعيدة عن ساحل رأس العارة، مبحافظة لحج .
وقالت مصــادر مينية، أمس االثنني، إن املهاجريــن األفارقة تعرضوا 
للغرق نتيجة انقالب قارب يقلهــم قبالة منطقة "رأس العارة" مبحافظة 

لحج عىل شواطئ البحر األحمر.
وأشــارت إىل أن القارب كان يقوده أربعة مينيــون فقدوا يف حادثة 
الغرق، حيث تعرض القارب وسط البحر لحادثة انقالب، نجا منها أكرث من 
20 شخصا ظلوا متمســكني بأعىل القارب فيام غرق بقية من كانوا عىل 
متنه، ورجحت املصادر أعداد املهاجرين الذين تعرضوا للحادث بنحو 250 

شخصا.
وطفــت أمس االثنني عدد من الجثث عىل امتداد ســواحل باب املندب 

ورأس العارة .

قرارات مرتقبة بتعيني مدير عام لقناة 
عدن ورئي�س لتحرير �صحيفة 14 اأكتوبر

رئي�س املركز الربيطاين للدرا�صات: ال�صرعية اليمنية 
تفتعل امل�صاكل مع اأهايل عدن لتربر ف�صلها

العثور على اأكرث من 150 جثة ملهاجرين اأفارقة 
بينهم 4 مينيون قبالة �صواحل حلج

األمناء/خاص:
من  "األمناء"  صحيفــة  علمت  
الرئيس عيدروس   أن  مصادر خاصة 
االنتقايل  املجلس  رئيــس  الزبيدي، 
مع  مشــاورات  يجري  الجنــويب، 
الدويل  بالقانون  ومختصني  خرباء 
والنزاعــات الدولية وذلك ملناقشــه 
القرارات التي أصدرها  مجلس  األمن 

الدويل يف حرب صيف حرب 94م.
وأصدر مجلس األمن التابع لألمم 
املتحــدة القرار رقــم 931، املعتمد 
 ،1994 يونيــو   29 يف  باإلجــامع 
والذي اعترب اجتياح الجنوب بالقوة 
مرفوضــا ومدانا مــن قبل مجلس 

األمن .
الرئيس  أن  املصــادر   وأفــادت 
مع   يتواصل  الزبيــدي  عيــدروس 

مثل  دوليــة،  حقوقية  منظــامت 
ومنظامت  الدولية  األزمات  منظمة 
بكل  وإطالعها  أخــرى،  حقوقيــة 

تفاصيل اجتياح الجنوب.
وأضافت مصادر أخرى لصحيفة 
"األمناء" بأن دبلوماسيني جنوبيني 
ضمن  من  سيكونون  أيضا  سابقني 
الزبيدي  الرئيس  الذي يجري  الفريق 

مشاورات معهم حول هذا امللف.

األمناء/خاص:
قالــت مصادر مطلعــة إن وفدا 
روســيا رفيع املســتوى ســيزور 
العاصمة الجنوبية عدن خالل األيام 

القادمة .
وأضافت املصادر بأن الوفد الذي 

قيادات  مع  ســيلتقي  عدن  سيزور 
رفيعة املســتوى باملجلس االنتقايل 
لقيــادات  باإلضافــة  الجنــويب، 

عسكرية بالقوات الجنوبية .
حيث ســيبحث الوفــد الرويس 
القضايا  مــن  العديد  االنتقايل  مع 
وآخــر  والعســكرية  السياســية 

الجنوبية  الســاحة  عىل  التطورات 
خاصة واليمنية بشكل عام.

هذا ورجحــت املصادر بأن زيارة 
للعاصمة عدن من  الــرويس  الوفد 
املتوقع أن تكون يف الثلث األخري من 

يونيو الجاري .

األمناء / خاص :
تتواصل يف العاصمة الســعودية 
الرياض جهود اســتكامل بنود اتفاق 
الرياض بني الحكومة اليمنية واملجلس 

االنتقايل الجنويب.
وأكدت مصادر سياســية مطلعة، 
بحســب ما نرشتــه جريــدة العرب 
انفراج يف مســار  الدوليــة، حدوث 
التفاهامت بــني الرشعية واالنتقايل 
الجنويب يف ظل مؤرشات عىل عودة 
وزراء الحكومــة املنبثقــة عن اتفاق 
الريــاض إىل العاصمة عــدن، الذين 
غادروهــا يف مارس املــايض عقب 
احتجاجات شــعبية منــددة بتدهور 
واملشتقات  الرواتب  وانعدام  الخدمات 

النفطية.
وشــهدت العالقات بني الحكومة 
واملجلس االنتقــايل تدهورا كبريا بعد 
مغادرة رئيــس الوزراء وطاقمه عدن، 

حيث أعقبت ذلك عودة قيادات املجلس 
االنتقايل السياسية والعسكرية بشكل 
مفاجئ وتجدد التوتر العســكري يف 

محافظتي أبني ولحج .
قال  لـ”العــرب”  ترصيــح  ويف 
الدائرة  رئيــس  نائب  صالح،  منصور 
اإلعالميــة يف املجلــس االنتقــايل 
الجنويب، إن ذهــاب وفد املجلس إىل 
الرياض يأيت تأكيدا لتمسكه باالتفاق 

ورغبته يف استكامل تنفيذه.
أكد يف  املجلــس  أن  إىل  وأشــار 
لقاءاته مع كل األطراف ومع ســفراء 
وممثــي املجتمع الدويل حرصه عىل 

تنفيذ االتفاق كام هو دون انتقائية.
بني  الخالف  مالمــح  أبــرز  وعن 
االنتقــايل والحكومــة اليمنية، فيام 
يتعلق بآلية تنفيذ اتفاق الرياض، لفت 
القيــادي يف املجلس إىل أن االنتقايل 
يعترب أن “هناك أولوية يجب أن تسبق 
الحديث عن تنفيذ ما تبقى وهي عودة 

رئيس الحكومــة إىل عدن واضطالع 
الرواتب  رصف  يف  مبهامها  حكومته 
انهيار  الخدمات ومعالجة  وتحســني 
العملة وما تســببت به من انعكاسات 
ســلبية عــىل حيــاة املواطــن يف 

محافظات الجنوب”.
وأضاف: “لألســف مــا زال هناك 
تراٍخ، بل هنــاك تحايل واضح من قبل 
القوى النافذة يف مؤسســة الرئاسة 
ومن  االتفاق،  عىل  اليمنية  والرشعية 
ذلك عــدم عودة الحكومــة وتحركها 
يف أنشطة مشــبوهة يف محافظات 
أخــرى، وهذا أمر مرفــوض. كام أن 
هناك تصعيدا عســكريا ضد الجنوب 
لتنفذ  اإلرهابية  للعنارص  وتحريكا  بل 
وقيادات  كوادر  ضد  وجرائم  اغتياالت 
عســكرية جنوبية. وكل هذا ال يخدم 
االتفاق وال يوفر بيئة مناسبة للميض 

يف استكامل ما تبقى منه”.

عدن/ األمناء / خاص :
دشــن صباح أمس العميد جالل الربيعي، قائد 
أركان  العاصمة عــدن، مبعية  الحزام األمني يف 
حربه العميد عامر الرسحي، والقائد كامل الحاملي، 
قائد قطاع املنصورة، الحملة األمنية ملكافحة حمل 

السالح يف العاصمة.
وحظيت الحملة بزخم قيادي وشــعبي خالل 
ار  تدشــينها يف قطاع املنصــورة وتحديدًا يف دوَّ
كالتكس املحوري والذي يجمع الخطوط الرئيسية 
)املنصــورة، وخور مكرس،  لثالث مديريات هي: 

والربيقة(.
وقام القائدان عــامر الرسحي وكامل الحاملي 
بتوزيع املــواد اإلعالنية املتعلقــة بالحملة عىل 
سائقي السيارات، وكذا عىل املواطنني يف عدد من 

األماكن .
كام شــارك القيادي يف الحزام األمني فوزي 
عدنان،  ورغيد  الربيقــة،  أركان قطــاع  املنذري، 

ركن التوجيه املعنوي يف الحــزام األمني بالعاصمة عدن، 
يف تدشــني الحملة يف قطاع املنصورة جنبًا إىل جنب مع 

القائدين الرسحي والحاملي.

الرئي�س الزبيدي يتدار�س مع خرباء بالقانون الدويل قرار جمل�س الأمن ال�صادر عام94

وفد رو�صي رفيع �صيزور العا�صمة اجلنوبية عدن خالل الأيام القادمة

انفراجه و�صيكة يف م�صار التفاهمات بني ال�صرعية والنتقايل.. وهذه اأبرز مالمح اخلالف

تد�صني احلملة الأمنية )عدن بدون �صالح(


