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محليات

الرئيس الُزبيدي يشّكل جلنة حتقيق يف مالبسات وفاة السنباني االنتقايل: ان�ضمام اجلنوب 
للمفاو�ضات يوؤ�ض�س �ضالًما حقيقًيا

حقوقية االنتقايل: تقرير اخلرباء الدوليني 
خميب ل�ضحايا احلوثي يف اجلنوب

مقتل خ�ضمني تبادال اإطالق النار 
يف طور الباحة

اأبناء اجلنوب يدينون اجلرمية ويرف�ضون االإ�ضاءة لل�ضبيحة

موظفون مبكتب ال�ضحة بعدن يرف�ضون قرار نقل مرتباتهم عرب الربيد

عدن/ مرمي محمد الداحمة:
الجنوب  أبنــاء  كعادتهــم هــّب 
مبختلــف مشــاربهم وانتامءاتهــم 
السياســية والقبلية إلدانة واقعة قتل 
املواطن عبدامللك أنور أحمد الســنباين 
أثناء مروره يف نقطة عسكرية تابعة 
لقطاع طــور الباحة مبحافظة لحج، 
معتربين أن الجرميــة - بغض النظر 
عــن خلفياتها ومســبباتها - مدانة 

جملة وتفصيال.
الرئيــس القائد عيدروس قاســم 
الُزبيــدي - رئيس املجلــس االنتقايل 
القائــد األعــى للقوات  الجنــويب، 
املسلحة الجنوبية - وجه وعى الفور 
مالبسات  يف  للتحقيق  لجنة  بتشكيل 
ما تعرض له املواطن عبدامللك السنباين 
أثناء مروره يف نقطة عسكرية تابعة 

لقطاع طور الباحة مبحافظة لحج.
وتضمنــت توجيهــات الرئيــس 
النقطة  أفراد  أيضًا بتوقيــف  الزبيدي 
املســاءلة  إىل  وإحالتهــم  املعنيــة 
النيابة  أمام الجهــات املختصــة يف 

العسكرية.
 بدورهــا أدانت القوات املســلحة 
له  العبارات ما تعرض  بأشد  الجنوبية 
املواطن السنباين، وأكدت رفضها ألي 
وحاميتها  القانــون،  خارج  إجراءات 
مشددة  القانون،  وفق  املدنيني  حقوق 
عــى أن القــوات الجنوبيــة وجدت 
لحامية وتأمــني محافظات الجنوب، 
واملقيمني فيهــا، والعابرين من خالل 
مامرسات  بأي  تسمح  ولن  مناطقها، 

خارج القانون.

أبناء اجلنوب يرفضون اإلساءة إلى الصبيحة
عى مدى اليومني املاضيني ضجت 
مواقــع التواصــل االجتامعي مبئات 
الصادرة من  املنشــورات والبيانــات 
سياسية  وكيانات  جنوبيني  ناشطني 
وقبلية واجتامعية املنددة بحرمية قتل 
الســنباين، مطالبني بكشف  املواطن 
تفاصيل الجرمية وتقديم من ارتكبوها 

للمحاكمة.
يف املقابــل أكــد أبنــاء الجنوب 
رفضهم القاطــع واملطلق بتوجيه أي 
وقبائلها  الصبيحة  ملنطقة  إســاءات 
املدانة، معتربين  الجرمية  عى خلفية 
ما حصل ال ميثل أبناء الصبيحة كافة 
الذين يرفضون القتــل وإزهاق أرواح 

األبرياء.  

وقال الصحفي سليم العامري: “أي 
واحد وأي طــرف وأي جهة وأي حزب 
يريد يشــفي غليله أو يستثمر قضية 
 عبدامللك السنباين أو يريد منها تصفية 
حسابات فإنه مشارك يف قتله مع تلك 

العصابات”.  
وأكد "أن العدو لنا جمعيا هم أفراد 
الشــاب  بتصفية  قام  ممن  محددون 
بالنقطة العسكرية، وعدا ذلك مرفوض 

متامًا". 
واعتــرب أن أي تصفيــات حزبية 
سياســية ما هي إال دفــن للقضية، 
وطالب مبحاكمة عاجلة ألفراد النقطة 

فقط ليك ينالوا جزاءهم الرادع.  
الدكتــور األكادميي بــدر العرايب 
قــال: "إن اإلقدام عى قتل شــخص 
جرمية جنائية بكل املعايري، وال يوجد 
مجتمع يخلو مــن جرائم كهذه؛ لكن 
محاولة تجيريها واســتخدامها كأداة 
لرضب الخصوم السياسيني وتحويلها 
لخرب رائج للتشويه بالخصم السيايس 
- يشــري إىل وجود انحطاط أخالقي 
وأيديولوجي لدى املستخدم السيايس، 
وكأن املســتخدم الســيايس لها ضد 
السيايس اآلخر  كأنه يشعر  بالسعادة 
والغبطــة التــي غمرته، بعــد توفر 
الجرمية )األداة السياسية( يك يرضب 
بهــا خصمه؛ دون أي وازع إنســاين 
والحرسة  والحــزن  باألمل  وشــعور 
عى املجني عليه كإنســان، فقط كأن 
املستخدم السيايس حصل عى ماسة 
أو قنبلة تساعده  الذهب  أو قطعة من 

عى التشويه بخصومه السياسيني".

اإلخوان والحويث يتاجرون بحادثة 
السنباين

املتمــردون الحوثيــون مل يكونوا 
ببعيــد عــن الجرمية واســتثامرها 
مطالب  وبســقف  سياسية  ألغراض 

جديد.
باسم  الرسمي  الناطق  واســتبعد 
الحوثيني محمد عبدالســالم، ورئيس 
فرصــة”  “أي  املفــاوض،  وفدهــم 
الستئناف الحوار مع الحكومة اليمنية 
املعرتف بها، يف ظل استمرار ما أسامه 

“الحصار” املفروض عى املنافذ.
عى  تعليقه  يف  عبدالسالم  وحّمل 
جرمية مقتل الشــاب اليمني عبدامللك 
تحالف  لحج،  محافظة  يف  السنباين، 
الحكومة املعرتف بها املســؤولية عن 

ذلك.
مــن جانبــه اســتنكر الكاتــب 
املحاوالت  اليافعــي،  يارس  الصحفي 
املســتمرة لجامعة اإلخوان اإلرهابية 
بها  واملتاجرة  األحداث  اســتغالل  يف 

لتحقيق مكاسبهم السياسية.
وأوضح يف تغريدة عى حســابه 
يف "تويــرت": "نشــطاء اإلخــوان 
يســعون إىل طمس جرميــة اغتيال 
عبدامللك السنباين من خالل استغاللها 
سياســيا مثل ما ضيعــوا البالد كلها 

بسبب انتهازيتهم".
وتســاءل: "إىل متى يســتمرون 
باملتاجرة بــكل يشء؟ ما يكفيهم هذا 
وعطل  الناس  أصــاب  الذي  التوحش 
الحياة وحولها إىل سلسلة من الحرائق 

واالنتهاكات؟".

عدن / األمناء / خاص :
"األمناء"  صحيفة  مقر  إىل  حرض 
نور،  عيل  إبراهيم  إنتصار  األســتاذة 
عدن،  الصحــة  مكتب  يف  موظفــة 
وبحوزتهــا وثائق مذيلة باألســامء 
والعامل  اإلدارات  ملــدراء  والتوقيعات 
وذلــك رفضا لقــرار توريــد مرتبات 

موظفي الصحة إىل بريد عدن.
وقالت املناشــدة إن القرار ســبب 
موظفي  أوساط  بني  وإزعاًجا  استياًء 
مكتب الصحة عــدن وهو األمر الذي 
دفعهم لرفضه  ملا له من آثار ســلبية 
نتيجة االزدحــام يف الربيد واالنتظار 
لســاعات وأيضا أن القــرار تم دون 
الرجوع إىل عامل مكتــب الصحة أو 

النقابة.
القرار  بإلغــاء  املوظفون  بحسب وطالب  مرتباتهم  اســتالم  اآللية املتبعة سابقا.واستمرار 

األمناء / خاص :
أبدت اإلدارة العامة للشــؤون الخارجية باملجلس االنتقايل الجنويب، 
يف بيان لها يوم أمس الســبت، دعم املجلس لجهود املبعوث األممي هانز 

جروندبريج.
ونوهت بأن إشــارة جروندبريج إىل اشرتاك الجنوب يف عملية السالم 
خطوة مهمة، غري أنها ليســت جديدة عى الخطاب األممي، مشددة عى 

موقف املجلس من متثيل الجنوب يف العملية السياسية.
وطالبــت اإلدارة بإرادة أممية لضامن ســالم حقيقي ودائم، وترجمة 
األقوال إىل أفعال، بانضامم املجلس االنتقايل الجنويب إىل عملية الســالم 

ممثاًل لتطلعات شعب الجنوب.
وأوضحت أن الخطوة تتطلب تفويًضا أممًيا وإطاًرا سياسًيا يستجيب 
لواقع األطراف عى األرض، والنظر إىل أسباب الرصاع الحقيقية كالقضايا 

الوطنية.
ودعت املبعــوث األممي لليمن إىل مراجعة التجارب الســابقة إلدراك 
الحاجة لضامن خطوات ناجحة ومستدامة، مشددة عى أن ضامن السالم 
الدائم يأيت باالستامع إىل الجنوبيني، ومشاركتهم يف العملية السياسية.

وطالبت بوضع قضية شــعب الجنوب يف صــدارة أولويات العملية 
السياسية، مؤكدة أن اتفاق الرياض يشكل فرصة حقيقية لعملية ناجحة 

تقودها األمم املتحدة، عرب تشكيل وفد تفاويض مشرتك وفق بنوده.
وجددت تأكيدها عى تخلف الرشعية اإلخوانية عن الوفاء بالتزاماتها 
يف االتفاق، ورفضها عودة حكومة املناصفة إىل العاصمة عدن، عى الرغم 
من الدعوات املتكررة للمجلس االنتقايل الجنويب، وحملتها املسؤولية عن 
االنهيار االقتصادي والخدمات العامــة وانقطاع املرتبات وانهيار قطاعي 

الصحة والتعليم.

عدن / األمناء / خاص :
اســتهجنت دائرة حقوق اإلنســان يف املجلس االنتقايل الجنويب ما 
وصفته بالتقرير املخيب لفريق الخــرباء الدوليني الصادر قبل يومني يف 

مدينة جنيف السويرسية.
واتهمت فريق الخــرباء الدوليني باالبتعاد عــن املوضوعية واملهنية 

الحقوقية واالعتامد عى التعابري اإلنشائية يف إعداد التقرير.
وأشــارت يف بيان، مســاء الخميس، إىل إغفال التقرير واقع جرائم 
مليشيات الحويث املدعومة من إيران، وبشاعتها رغم ارتكابها عى نطاق 

واسع بحق املواطنني املدنيني.
وكشــفت عن تجاهل الفريق الــدويل املئات من جرائــم وانتهاكات 
املليشــيات اإلرهابية املدعومة من إيران يف الجنوب، مشرية إىل القصف 
الصاروخي عى مدرســة التدريب يف معسكر العند، واالعتداءات املتكررة 
عى حدود محافظة الضالع، والتنكيل باملواطنني الجنوبيني يف مديريات 
مكرياس وعريب وآل بركان الجنوبية، مستنكرة تجاهل الهجوم الصاروخي 

عى مطار عدن الدويل، دون تحميل مسؤوليتها للمليشيا.
ووصفت تقرير فريق الخرباء الدوليــني بأنه مخيب لتوقعات ضحايا 
جرائم وانتهاكات املليشيات الحوثية اإلجرامية، ومؤرش عى عجز الفريق 

عن مهامه، ولجوئه إىل مصادر غري موثوقة.
وانتقدت دائرة حقوق اإلنسان باملجلس تحقيق الفريق يف ثالث حاالت 
قصف مدفعي وسبع حاالت اختفاء قرسي واعتقال، خالل عام كامل، عى 

الرغم من أن املليشيات الحوثية ارتكبت اآلالف من جرائم الحرب.
ونبهت إىل أن فريق الخرباء الدوليني فشــل يف رفع معاناة الضحايا 
وإنصافهم ومقاضاة مرتكبي االنتهاكات عى مدار أربع ســنوات، مؤكدة 

عدم جدوى استمراره يف مهامه لعدم حياده وتسييسه ملواقفه.

حلج / األمناء / خاص :
سقط قتيالن يوم أمس السبت، يف مدينة طور الباحة، غرب محافظة 

لحج، تراشقا بالرصاص.
وكشــفت مصادر أمنيــة أن القتيلني هام: أحمد عبــد محمد عوض، 

وجميل عبد أحمد املشلط، لقيا مرصعهام يف تبادل إلطالق النار.
وأرجعت الواقعة إىل خالفات بني القتيلني، مؤكدة نقل جثامنيهام إىل 

مستشفى ابن خلدون.


