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أخبار

اأبو علي احل�كم: م�س�ألة وقت و�سنكون 
يف �سبوة وح�سرموت واملهرة

م�س�در لـ)الأمن�ء(: اأكرث من )400( امراأة 
معتقلة يف �سجون احلوثي ب�سنع�ء

ف�سل خمطط يقوده بن عديو ل�سرب 
العالقة بني �سبوة وح�سرموت

حم�مي اأولي�ء دم ال�س�ب ال�سنب�ين يوؤكد 
فتح التحقيق يف الق�سية

األمناء / خاص :
َفِشــَل وزير الخارجية اليمني “أحمد 
عــوض بن مبــارك” يف انتــزاع موقف 
زيارته  خالل  الرشعيــة،  لصالح  أورويب 
األخرية لدول أوروبية التي شملت الرنويج 
كانت  والتي  وسويرسا،  والسويد  وهولندا 
وكالة سبأ لألنباء )نسخة الرياض( أكدت 
-مطلع الشــهر الجاري- أنها تأيت لدعم 
هادي  منصور  عبدربــه  الرئيس  حكومة 

وإدانة األطراف السياسية املضادة لها.
وتداولــت األوســاط اإلعالمية أنباء 
عن فشل مســاعي بن مبارك يف تحسني 
صورة حكومته خــالل زيارته، كام أكدت 
رفض بعض الدول تأكيد دعمها للرشعية، 
ودعوتها إىل حل سلمي يف اليمن يشارك 

فيه كل األطراف.
ورّد بن مبارك عىل هذه التداوالت بنرش 
السفراء  مع  عقدها  اجتامعات  عن  أخبار 
العرب يف ســتوكهومل لبحث ما أسامها 
مســتجدات األوضــاع يف اليمن، لرصف 
الذي جاء  املوقــف األورويب  األنظار عن 
عىل خالف ما كانت رسمته حكومته من 

توقعات.
وكان املبعوث الدويل الجديد إىل اليمن 
“هانز غروندبريغ” قــد أكد، يف إحاطته 
املقدمة إىل مجلس  اليمن  األوىل بشــأن 
األمن بتاريخ 10 ســبتمرب 2021، الدعوة 
النطــالق حوار وعملية ســالم شــاملة 
دون أي رشوط مســبقة، وبدون اإلشارة 
إىل املرجعيــات الثالث التي تتمســك بها 

حكومة هادي، وهــي: املبادرة الخليجية، 
وقرار  الوطني،  الحوار  مؤمتر  ومخرجات 

مجلس األمن الدويل رقم 2216.
وجاء خلو اإلحاطة من هذه املرجعيات 
ليؤكد فشل كل مســاعي حكومة هادي 
ووزير خارجيتها يف التســويق ملا تعتربه 
بتأييد  الدويل  املجتمع  إقناع  أو  رشعيتها، 

الرشعية وإدانة الحوثيني.
زيارة  هادي  خارجية  لوزير  وســبق 
موســكو - يف مايــو املــايض- النتزاع 
موقــف رويس مؤيد لحكومتــه، إال أن 
روســيا اتخذت -وقتهــا- نفس املوقف 
األورويب، وأكــدت دعمهــا لكافة جهود 
السالم يف اليمن، وإرشاك جميع األطراف 

يف التفاوضات.

األمناء / خاص :
رفض الشيخ سامل بو زيد الخليفي، 
املقاومة  ملجلس  العامة  القيادة  عضو 
تســلم  الجنوبية مبحافظة شــبوة، 

سيارة من عيل محسن األحمر.
الفريق  اليمني  الرئيس  نائب  وكان 

عيل محســن األحمر قد وجه برصف 
ســيارة هايلوكس للشــيخ الخليفي 
لــرشاء مواقفــه الداعمــة للجنوب 

وللمجلس االنتقايل الجنويب.
وذكر الشــيخ الخليفي أن شخصا 
يدعى محمد الحاشدي اتصل به وطلب 
منه الحضور إىل منفذ الوديعة لتسلم 

السيارة.
وكان رد الخليفــي عــىل العرض 
صفحته  عىل  كتبه  مبنشور  اإلخواين 
قــال فيه: "هل يفتكرون أن الشــيخ 
الدرجة وأنه  لهذه  الخليفي غبي  سامل 
سوف يبيع الجنوب واملبادئ والشهداء 

بسيارة هيلوكس؟".

األمناء / خاص :
حرض قيادي إخواين بارز الحكومة 
عىل رفض العودة إىل العاصمة عدن، 
رغم استمرار ما تشهده العملة املحلية 
وقطاع الخدمات من انهيار يف املدينة 

وباقي املحافظات املحررة. 
أمني عام  األحمدي  قال عيل  حيث 
الكيانات  )أحد  النهضة  حركة  مساعد 
بأنه  اليمن(  يف  لإلخوان  السياســية 
ُيجب عىل الحكومــة الرشعية رفض 
العودة إىل العاصمــة عدن قبل تنفيذ 

الشق األمني من اتفاق الرياض.
له عىل  تدوينة  األحمدي يف  وقال 
الحكومة  "تويــر": "عــودة  موقع 
الشــق  إىل عدن دون تطبيق  اليمنية 
األمني من اتفــاق الرياض هو تطبيع 
الحكومة  قبل  للفوىض ومشاركة من 

ترتكب بحق  التــي  الجرائــم  يف كل 
املواطنني".

تحت  "عــودة  بالقول:  وأضــاف 
حامية قوات خارجــة عن النظام هو 
عبث وتالعب مبســتقبل البالد يتحمل 

مسئوليته من ريض بالعودة".
التحريــض اإلخواين ضــد عودة 
الرغم من تصاعد  الحكومة يأيت عىل 
تعاين منها  التــي  االقتصادية  األزمة 
املناطق املحررة جراء اســتمرار انهيار 
قيمــة العملة املحلية أمــام العمالت 

الصعبة.
اإلخواين  التحريض  هذا  أن  الالفت 
بسيطرة  والتذرع  الحكومة  عودة  ضد 
والوضع  مدينــة عدن  عىل  االنتقايل 
تواجد  املدينة، يــأيت رغم  األمني يف 
بعض الــوزراء يف عدن ومامرســة 

أعاملهم بشــكل طبيعــي، إىل جانب 
الوزراء الخمسة التابعني لالنتقايل.

العاصمة  الوزراء يف  بعض  تواجد 
عدن يفضح مزاعم اإلخوان حول عدم 
قدرة الحكومة عىل العمل من املدينة، 
وأن قرار عودتهــا بالكامل إىل املدينة 
هو قرار ســيايس تقــف خلفه قوى 
نافذة يف الرشعية بحســب ما قالته 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل يف آخر 

اجتامع لها.
ويف وقت ســابق كشفت مصادر 
إعالميــة عن مامرســة مدير مكتب 
الرئيــس هــادي اإلخــواين عبدالله 
العليمــي ضغوطًا مبارشة عىل بعض 
عدن  إىل  عادوا  الذين  الحكومة  وزراء 
وإجبارهم عــىل مغادرتها ومن بينهم 

وزير املياه توفيق الرشجبي.

األمناء / خاص :
ناشطون  تداولها  كشــفت صورة 
االجتامعي  التواصــل  مواقــع  عىل 
تعيشيه  الذي  املأســاوي  الوضع  عن 
من  عليها  املســيطر  شبوة  محافظة 

جامعة اإلخوان.
إىل مستشــفى  الصورة  وتعــود 
العام، وتظهر عملية جراحة من  عتق 
أحد املمرضــني لرأس طفل عىل ضوء 
مصدره مــن هاتف محمول بســبب 

انقطاع التيار الكهرباء.
وتظهــر الصورة إجــراء الجراحة 
وبجانب  املستشفى  ممرات  إحدى  يف 
البوابة بســبب الحرارة املرتفعة لغرف 
املستشــفى بســبب انقطــاع التيار 
أيضًا  الذي أجــرب املرىض  الكهربايئ، 

عىل افراش املكان. 
وقال الناشطون إن إدارة املستشفى 

للمولد  الديزل  توفري وقود  عجزت عن 
وتجاهل  بهــا،  الخاص  الكهربــايئ 
املستشــفى  لدعم  املحلية  الســلطة 

بالوقود.
بشــكل  تعرب  الصورة  أن  مؤكدين 
واضح عن الوضع املأساوي والكاريث 
الذي تعيشه شبوة وعاصمة عتق التي 
تغرق منذ أيام يف الظالم بسبب عجز 
السلطة املحلية عن توفري وقود الديزل 
الرابعة من  الدفعــة  إىل حني وصول 

املنحة السعودية.
هــذا العجز يأيت عــىل الرغم من 
املــوارد الضخمــة ملحافظة شــبوة 
النفطية والتي يسخرها املحافظ محمد 
كام  اإلخوان  جامعة  لصالح  عديو  بن 

يقول الناشطون.
أبنــاء املحافظة  الناشــطون من 
تداولوا صورًا، قالوا إنها توثق عمليات 

نقل لنفــط الخام من أحــد الحقول 
الخارج بكل  باملحافظة لتصديرها إىل 
لصالح  الحكومة  عــن  وبعيدًا  رسية 
جامعة اإلخوان والجرنال عيل محسن 

األحمر.
حيث تظهر الصــور مغادرة قافلة 
من عرشات الناقــالت النفطية قطاع 
)s2( إىل قطــاع )4 عيــاذ(، متهيًدا 
يف  النشــيمة  ميناء  عــرب  لتصديره 

مديرية رضوم الساحلية.
وقال الناشــطون إن املتنفذ املدعو 
أذرع  أحــد  الحثييل،  أحمد  حسني 
الجرنال اإلرهايب عيل محسن األحمر، 
هو من يقود هذه العملية، وأن الرجل 
يفــرض هيمنتــه عــىل القطاعات 
النفطية يف شــبوة، عرب رشاكته مع 
املحافظ اإلخواين املدعو محمد صالح 
عديو لتمويل أجندة مليشيات اإلخوان.

االمناء/خاص :
كشفت مصادر مطلعة لـ"األمناء" عن تفاصيل لقاء جمع القيادي البارز يف جامعة 

الحويث بعدد من الشخصيات املنتمية إىل بيحان وناطع.
وقال لـ"األمنــاء" أحد الذين حرضوا اللقاء أن أبو عــيل الحاكم أكد أن األمور تجري 
بالتنسيق مع ما أسامهم أبناء مناطق شبوة وحرضموت واملهرة يف تحرير هذه املحافظات 

من التواجد األمرييك الربيطاين اإلرسائييل.
وأضاف املصدر، الذي حرض اللقاء، عن أبو عــيل الحاكم قوله: "بأن هناك رشفاء من 
الجيش الوطني يف هذه املحافظات وهم عىل تنســيق دائم مع أنصار الله وأن تحرير هذه 

املحافظات ستكون يف القريب العاجل واملسألة مسألة وقت".
وأكد أبو عيل الحاكم - خالل اللقاء الذي كان غالبية الحضور بحسب املصدر شخصيات 
من الرشعية ومبا يســمى بالجيش الوطني - بأن األيام القادمة ســتكون فيها كثري من 

املفاجآت، التي قال بأنها ستكون سارة.

صنعاء / األمناء / خاص :
كشفت مصادر حقوقية لـ"األمناء" عن وجود أكرث من 400 من النساء املعتقالت يف 

سجون مليشيات الحويث بصنعاء.
وأشــارت املصادر أن النساء املحتجزات يتعرضن لالعتداءات الجنسية من قبل مرشيف 
الحويث، يف الوقت الذي تنشــغل فيه املنظامت الحقوقية التابعة لإلخوان والرشعية مبا 

يجري يف املناطق الخاضعة لسيطرة املجلس االنتقايل الجنويب.
ودعت املصادر الصحفيني املتواجدين يف الرياض وتركيا والقاهرة، إىل كشف انتهاكات 

الحويث بحق النساء واالنتصار لقضية احتجاز أكرث من 400 امرأة يف سجون صنعاء .

األمناء/ خاص:
فشــل حزب اإلصالح اإلخواين يف إشعال فتنة بني شــبوة وحرضموت، عرب املحافظ 

محمد صالح بن عديو، من خالل استغالل قضية اعتداء حصلت يف كلية الرشطة باملكال.
وهدد محافظ شبوة، يف رسالة موجهة إىل محافظ حرضموت، بسحب جميع الطالب 

من الكلية ومن املكال إذا مل تتم معاقبة املعتدين.
واعترب سياســيون رســالة بن عديو هدفها إشــعال فتنة ورضب العالقة بني أبناء 

حرضموت وأبناء شبوة.
وكان محافظ شــبوة قد قام باعتقال العرشات من أبناء حرضموت، أثناء مرورهم يف 

الطرقات، ألهداف سياسية. 
وقال املحلل السيايس سعيد بكران: "إن ابن عديو، من خالل رسالته، يرص عىل رضب 

عالقة حرضموت بشبوة إلشعال الفتنة". 
وأضاف، يف منشــور له عىل الفيسبوك: "إن حرضموت هي شبوة وإخواننا يف شبوة 
إذا جاءوا حرضموت للدراســة أو للعــالج أو ألي غرض كان وجدوا أنفســهم بني أهلهم 

وإخوتهم". 
وخاطب بكران محافظ شــبوة قائاًل: "خســئت أنت وتنظيمــك اإلرهايب أيها القزم، 

وشبوة هي حرضموت". 
وأشار إىل أن حرضموت ال تعرف العنرصية، مع الغريب أو البعيد، وال ميكن أن يعتدي 
حرضمي عىل شبواين، فكيف ستامرس االعتداء والعنرصية عىل أهلها يف شبوة وناسها.

ودعا بكران أبناء شــبوة إىل "الحذر من ابن عديو الذي يســعى لجركم ملربع جامعة 
اإلخوان"، مضيفًا: "حرضموت داركم، وأهلها أهلكم".

األمناء/ خاص:
أكــد جميل رشف، محامي أولياء دم الشــاب عبدامللك الســنباين، إن النيابة الجزائية 

املتخصصة يف عدن بارشت التحقيق يف قضية مقتل السنباين. 
ويف بــالغ صادر عــن املحامي جميل رشف قال إنــه التقى رئيــس النيابة الجزائية 
املتخصصة يف العاصمة عدن  القايض  أدهم العولقي، بشــأن التحقيق يف قضية الشاب 

اليمني األمرييك عبدامللك أنور السنباين. 
وأكــد املحامي جميل أن "وكيل النيابة بارش بفتح التحقيق بنفســه وقد أثلج صدري 

بحرفيته العالية جدا يف التحقيق". 
كام قــام رئيس النيابة بتحرير مذكرات الطبيب الرشعــي والرشطة واألدلة الجنائية، 

وأخذ أقوال والد املجني عليه. 
وأكــد املحامي أنه القى تضامنا كبريا من أبناء عــدن ومن مختلف األطياف مع قضية 
الســنباين، كام أن أفراد األمن املرافقني للقايض رئيس النيابة وهــم من أبناء الصبيحة 

تضامنوا مع القضية. 

ف�سل حترك�ت وزير اخل�رجية )بن مب�رك( يف الت�سويق لل�سرعية

� من علي حم�سن ويرد: لن اأبيع اجلنوب �سيخ قبلي �سبواين يرف�ض عر�سً

الإخوان يحر�سون �سد عودة احلكومة اإىل عدن

�سبوة يف عهد الإخوان.. عملي�ت تهريب للنفط ل تتوقف واأكرب م�ست�سفى يف عتق بدون كهرب�ء


