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محليات

األمناء/ خاص:

جدد اإلخواين نائف البكري – وزير الشــباب 
والرياضة- يف حكومــة معني عبدامللك، البيعة 
والوالء والطاعــة لتنظيم إخوان اليمن، املصنف 
عىل قوائم اإلرهــاب، والتأكيد عىل تراجعه عن 
قرار اســتقالته من التنظيم املتطرف، يف العام 
2015م، بعــد أن اشــرطت املقاومة الجنوبية 
تقديم اســتقالته من التنظيم مقابل السامح له 
وليست  »السياسية«،  املقاومة  يف  باملشــاركة 

العسكرية.
 وأعلن البكري، الذي يقيم يف معقل اإلخوان 
األخري يف شامل اليمن، تقديم ما زعم أنه سالح 
املقاومة الجنوبية، كهدية لحاكم مأرب سلطان 
العرادة، يف حادثة أثارت موجة من الســخرية، 
حول ما قدمه العرادة يك يهديه البكري ســالح 
مقاومة الجنــوب التي حققت االنتصار الوحيد 

ضد الحوثيني. 
ويصــف البكري بأنه من القيــادات املحلية 
املبايعة للتنظيم الدويل لإلخوان، وقد سبق وقدم 
اســتقالته من حزب اإلصالح كرشط أســايس 
لقبولــه يف املقاومة إبان الحرب التي شــنها 
الحوثيــون عىل عدن يف العــام 2015م، لكن 
ظل عضوا يف التنظيم الدويل، وقد تراجع فور 

إقالته من منصــب محافظ عدن يف ذات العام، 
قبل أن يرشــحه التنظيم لحقيبة وزارة الشباب 
والرياضــة يف حكومة معــني عبدامللك.  وتعد 

وزارة الشباب والرياضة من أبرز مصادر التمويل 
املالية لتنظيم اإلخوان عن طريق صندوق النشء 
والشباب الذي يدر املليارات شهريا عىل التنظيم 

الذي يخوض حربا الحتالل عدن. 
البكري،  وفرست مصادر سياســية خطوة 
مبنح العرادة ســالح املقاومة الجنوبية، بأنها 
محاولــة لدفع تهمة الفشــل عنــه يف مهام 
للتنظيم داخل عدن، حيث تعتقد تلك املصادر أن 
البكري فشل يف تنفيذ بعض املخططات الرامية 
للسيطرة عىل االتحادات الرياضية يف العاصمة 
الجنوبية عدن، لكنه مل يحســب له النجاح يف 
الســيطرة عىل إدارات وزارة الشباب والرياضة 

ومنحها لتنظيم اإلخوان.
 وســخر رياضيون من ظهــور البكري يف 
مــأرب يتحدث باللغــة العســكرية والجيش 
والسياســية، يف حني كان يفرض أنه يرافق 
املنتخب اليمني. وقــال صحايف ريايض طلب 
البكري  عدم اإلشــارة اىل اســمه: »إن نائف 
أكــد بظهوره يف مأرب أنه بعيــد كل البعد عن 
الرياضــة وشــؤونها وهو أقــرب اىل الفعل 
امليليشاوي والعسكري. مؤكدا أن منحه حقيبة 
وزارة الشباب والرياضة تعترب نقطة سوداء يف 
مليليشاوي  التي سلمت  اليمنية  الرياضة  تاريخ 
ال يعرف أي يشء عن الرياضة وشــؤونها بل 
وإنه أصبح يديرها كأحد جمعيات اإلخوان التي 

يجب أن تدر األموال لصالح التنظيم فقط«. 

األمناء/ خاص:

 ارمتت الرشعيــة اإلخوانية يف أحضان املليشــيات الحوثية اإلرهابية 
لتهديد الجنــوب ومعاداته بعــد أن تواجد الطرفان جنًبــا إىل جنب يف 
محافظة شــبوة، األمر الذي ظهرت مالمحه يف انشــقاق أحد القيادات 
األمنية املحســوبة عىل الرشعية وانضاممها لصفوف العنارص املدعومة 
من إيران، ما ييش بأن الفرة املقبلة ستكون شاهدة عىل مزيد من التعاون 

والتنسيق املشرك بني الطرفني. 
انشــق القيادي يف مليشــيا الرشعية اإلخوانية، املدعو محمد هشلة 
أحمد، املعني مأمــوًرا ملديرية عني يف محافظة شــبوة، معلًنا انضاممه 
ملليشــيات الحويث املدعومة من إيران، وشارك اإلخواين املدعو هشلة، يف 
االعتداء عىل محافظة شبوة، من خالل قيادته كتيبة ضمن اللواء اإلخواين 

26 محور بيحان.
يأيت ذلك بالتزامن مع تصعيد املليشــيات الحوثية اإلرهابية عملياتها 
العســكرية ضد الجنوب عىل أكرث من جبهة وذلــك برعاية مبارشة من 
الرشعية اإلخوانية التي أفســحت لها املجال أمام توجيه ثقلها العسكري 
نحو الجنوب بعد أن ســلمتها محافظات الشــامل ودعمت متددها نحو 
محافظة شــبوة النفطية الواقعة تحت ســيطرتها مام جعل املليشيات 

الحوثية تصعد بجبهات جنوبية عدة .
وشهدت جبهات شامل الضالع، تحديدا يف قطاع هجار وجبهة الفاخر 
وبــاب غلق، إضافة إىل جبهــة طور الباحة الحدوديــة مبحافظة لحج، 
اشتباكات قوية منذ مساء األحد وحتى صباح االثنني املاضيني بني القوات 
املسلحة الجنوبية واملليشيات الحوثية املدعومة من إيران، واستطاع أبناء 
الجنوب حســمها لصالحهم، وسط توقعات بأن تشهد األيام املقبلة مزيدا 

من التصعيد الحويث يف اتجاه محافظات الجنوب.
وتصدت القوات املســلحة الجنوبية، لتصعيد عنارص مليشــيا الحويث 
املدعومة من إيران، بقطاعني يف جبهة طــور الباحة حيفان الحدودية، 
وواجهت وحدات القوات املسلحة الجنوبية، املتمركزة يف قطاعي الضباب 
والهجمة، نريان عنارص املليشيا، وردت عىل مواقعها، واستهدفت ثكناتها، 
نت املقاومة الجنوبية، من تدمري طقم عســكري ملليشيا الحويث  كام متكَّ

املدعومة من إيران، يف مديرية العليا بيحان، وذلك يف هجوم مباغت.

عدن/األمناء/ نزار القيسي:

نظم منتدى الفقيــد محمد أحمــد اليابيل الثقايف 
االجتامعي بالشيخ عثامن حفل توقيع كتاب »أوراق من 
حصاد العمر« بأجزائه الثالثة للدكتور يحيى قاسم سهل 

أستاذ القانون يف جامعة عدن .
ويف الحفــل الذي رحب يف مســتهله عميد املنتدى 
األستاذ نجيب يابيل بالضيوف الحارضين وعىل رأسهم 
الشــيخ عبدالاله اليزيدي وكيل محافظة لحج املشارك 
دامئا يف الفعاليات التي يقيمها املنتدى وبالدكتور يحيى 
قاسم سهل، مقدما نبذة موجزة عنه وعن إصداراته التي 
قدمهــا للمكتبة اليمنية والتي تقــدر بأربعة وعرشين 
إصدارا منهــا القانونية والعلميــة والثقافية والفنية، 
وأشــاد بها والجهد املبذول من قبل الدكتور ســهل يف 
إصدارها والتي كان آخرها كتاب أوراق من حصاد العمر 

بأجزائه الثالثة والذي نحتفي به اليوم .

ثم تحدث الدكتور يحي ســهل مقدما شكره وتقديره 
الجزيل ملنتدى الفقيد اليابيل وإىل عميده األستاذ نجيب 
يابيل ولكافة رواد املنتدى عىل استضافتهم لحفل توقيع 
الكتاب وقام بتقديم نســخة من الكتــاب للحارضين 

كهدية منه . 
ويحتوي كتاب أوراق من حصاد العمر املكون من ثالثة 
أجزاء عىل نتاج كل ما قدمه الدكتور ســهل من دراسات 
ومقاالت وكل ما كتب عنه يف الصحف واملجالت ويعترب 
الكتاب من الكتب الشــيقة واملثرية التي يتم إصدارها و 

تستحق القراءة .
وقد تحدث يف الحفل عــدد كبري من الحارضين من 
مثقفني وصحفيني مشيدين بالدكتور يحيى سهل وبكل 
ما قدمه من إصدارات يف شــتى املجــاالت األكادميية 
والثقافيــة والفنية والتي كان آخرها إصدار كتاب أوراق 

من حصاد العمر بأجزائه الثالثة .

نائف البكري.. تعزيز الوالء لالإخوان ب�سالح املقاومة اجلنوبية

ال�سرعية متد يدها للحوثي 
وتوجه �سالحها نحو اجلنوب

جدد تاأكيد تراجعه عن اال�ستقالة.. 

حفل توقيع كتاب )اأوراق من ح�ساد العمر( للدكتور يحيى �سهل يف منتدى الفقيد اليابلي


