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عدن/ األمناء / خاص :
نتائج  لـ"األمناء" عن بعض  كشــفت مصادر خاصة 
التحقيقــات يف التفجــرات اإلرهابية التي اســتهدفت 

العاصمة عدن خالل الشهر املايض.
وأوضحت تلك املصادر لـ"األمناء" بأن األجهزة األمنية 
اعتقلت بعض العنارص املرتبطة بالتفجرات والبعض اآلخر 

ما زال هاربا وتتم عملية مالحقتهم.
األولية كشفت وقوف  التحقيقات  أن  املصادر  وكشفت 
جامعة الحــويث وراء التفجر الذي اســتهدف الصحايف 
محمود العتمي وزوجته، وأدى إىل مقتل زوجته وجنينها 
وإصابة الصحايف العتمي ، مشــرة إىل  أن املتهم بتفجر 
السيارة يسكن يف الحي نفســه الذي يقطنه العتمي يف 

خور مكرس .
وبحســب مصادر أمنية لصحيفة "األمناء" فإن املتهم 

وبعد حادث التفجر، قام بالذهاب إىل املستشــفى لتتبع 
الصحفي محمود العتمي، وكان يّدعي البكاء عليه، وأراد أن 
يحقنه بحقنة مســمومة ولكن مل يتمكن بعد أن تم تشديد 

الحراسة عىل الصحفي العتمي باملستشفى.
وكشــفت كامرات املراقبة عن وجــود حقنة يف يده، 
قبل أن يرميها يف أروقة املستشــفى، ومل تتمكن األجهزة 
األمنيــة يف ذاك الوقت من التعرف عن هوية الجاين، وبعد 
أن تم ضبط مجموعة مرتبطة بــه، واعرتافهم تم العودة 
إىل كامرات املستشــفى غر أن هذه اإلجراءات متت بعد 
أن متكن املتهم "ف" من الهــروب إىل صنعاء برفقة جثة 

الشهيدة.
وكان الحوثيون قد قاموا بتهديد الصحايف العتمي أكرث 
من مرة وتحصل عىل معلومات تفيد بأن الحوثيني يبحثون 
عن منزله يف عدن بعد أن غادر الســاحل الغريب هربا من 

الحوثيني الذين يتهمونه باملشاركة يف قتل الصامد.

األمناء / خاص :
بني حــني وآخر، تخــرج قيادات 
ا  ماليًّ فسدوا  ممن  اإلخوانية  الرشعية 
ا،  ا وتآمروا عســكريًّ وخانوا سياســيًّ
العريب،  للتحالف  معادية  بترصيحات 
تتعاىل أصواتها بشــكل ملحوظ وقت 
انكسارات املليشيات الحوثية املدعومة 

من إيران.
يف  اإلخوانية  الرشعيــة  تعد  ومل 
حاجة لتثبت خيانتها للتحالف العريب، 
بعدما ســلّمت الكثر مــن املواقع بل 
منح  نحو  عــىل  بأكملها،  ومديريات 
املليشــيات املدعومة من إيران فرصة 
التمدد بشكل غر مسبوق عىل األرض.

األخرة  الترصيحــات  وجــاءت 
التي  دغــر،  بن  عبيد  أحمــد  للمدعو 
التحالف  تضّمنت هجوًما حــاًدا عىل 
الرشعية  معاداة  حجم  ليوّثق  العريب، 
إىل  وأنها تصطف  للتحالف،  اإلخوانية 
جانب املليشــيات الحوثية يف الحرب 

الغاشمة املستعرة واملتفاقمة.
معاداة الرشعية املرُتجمة بخيانات 
فعلية تجّدد املطالب برضورة استئصال 

نفوذ حزب اإلصالح اإلخواين وكل من 
يواليه من معسكر الرشعية عىل وجه 
جهود  عىل  خطــًرا  باعتباره  الرسعة 

الحرب عىل الحوثيني اإلرهابيني.
النفوذ  هذا  مواجهة  رضورة  ولعل 
قد زادت بالنظــر إىل محورين اثنني، 
األول أّن املليشيات الحوثية توّغلت يف 
املزيد من الجبهات واملواقع، ويتســع 
االنسحابات  بفعل  ســيطرتها  نطاق 
للمليشــيات اإلخوانية من  املتتاليــة 

الجبهات.

واملحــور الثاين هــو أّن التحالف 
العريب يكّثــف يف الفرتة الحالية من 
رضباته النوعية والدقيقة ضد املواقع 
العســكرية الحوثيــة، وبالتايل فإّن 
جهــود التحالف تظل مهــددة بفعل 
مع  املتخادمة  اإلخوانية  املامرســات 

املليشيات الحوثية.
ويف واقع الحال، مل تكن الرشعية 
اإلخوانية حليًفــا صادًقا مع التحالف 
الحويث  ملليشــيا  عميلة  إمنا  العريب، 
معسكرات  تسليمها  بدليل  اإلجرامية، 
مدججة بالسالح والذخرة فيام تصفه 
بانســحابات تكتيكية فضحت دورها 

يف تقوية شوكة الحويث.
ُيســتدل عىل ذلك بــأن الرشعية 
أي نجاح عســكري عىل  مل تحقــق 
املليشيات الحوثية، بينام كل الخسائر 
إىل  تعود  الحوثيــون  تكبدهــا  التي 
نجاحــات حققتها القوات املســلحة 
العــريب، علاًم  والتحالف  الجنوبيــة 
بأّن الرشعية اإلخوانية لطاملا ســعت 
ونسبها  االنتصارات  هذه  عىل  للسطو 

إىل نفسها.

األمناء / خاص:
اإلخوانية  الرشعية  قيادات  تهاجر 
يومًيا إىل معســكر مليشــيا الحويث 
املدعومة من إيران، يف وترة متسارعة 

للظاهرة املخزية.
األمثلــة اإلصالحي  أحــدث  ومن 
نكر،  عبداللــه  املدعــو  اإلخــواين 
الذي ظهر  مستشــار محافظ مأرب، 
الحــويث يعلن انضاممه  عىل اإلعالم 

للمليشيا اإلرهابية.
إّن وصفها  الواقعــة،  املثــر يف 
بالخيانــة فهــي ليســت األوىل وال 
من  باالنتقال  وصفــت  وإن  األخرة، 
معسكر ملعســكر ضمن قوى صنعاء، 
ينتفــي وجــود رصاع حقيقــي بني 

الطرفني.
إال أن الغبــاء الحويث، أو باألحرى 

فاضحة  للمليشــيا،  الكيد  سياســة 
الرشعية  مع  الخاصة  العالقة  لطبيعة 
اإلخواين،  اإلصالح  لسيطرة  الخاضعة 
املدعومة  املليشيا  قيادات  رحبت  حيث 
اإلخواين  اإلصالح  بقيادات  إيران،  من 

تحديدا يف صفوفها.
بالعــودة إىل ترصيحات اإلخواين 
نكر، القيادي التنظيمي بحزب اإلصالح 
اإلرهايب يف مديرية العبدية، عىل مدار 
6 سنوات، فإنها تحمل األبجديات ذاتها 
السيايس  القاموس  يف  املســتخدمة 
لقيادات الرشعيــة اإلخوانية، غر أن 
الواقع أن نكر مل يتشــبه بالرشعية، 
بقدر ما ميكننا القول إنه ميثلها ويعرب 
األحوال  أبســط  يف  فهي  حالها،  عن 
مخرتقة يقودها متحوثون، وتعرب عن 
أو خائنة ترفع شــعارات  مصالحهم، 

تخفي خلفها أهدافها الحقيقية.

إن انهيار صفوف جيش الرشعية، 
وتراجعه عــن مســاحات هائلة، ثم 
أنباء  اســتنزافه شــهورا يف ترويج 
االنتصــارات والتقــدم، ليعلن بعدها 
ســيطرته عىل مفرق طريــق، ليعود 
ويرتاجع مــن جديد، وتــدور الدائرة 
عىل هذا الحال، ليس إال مشــهد دنئ 
اإلخواين نكر يف  أمثــال  إخراج  من 
الرشعية، وهو املشــهد الذي استغرق 

سنوات دون تغير يف تفاصيله.
عن  الرشعية  جعبــة  تتوقف  ولن 
نكر،  غــرار  عىل  العــرشات  تفريخ 
دون  املاليني  بأرواح  تتحكم  أنها  طاملا 
حســاب، ومتلك حــق التالعب بقوت 
البســطاء ومقاديرهم، دون مساءلة، 
حتــى تهــب الحوثيــني اإلرهابيني 

رشعيتها.

األمناء / خاص:
تفقد وفد من صندوق األمم املتحدة 
للسكان، أمس اإلثنني، عدًدا من املراكز 

الصحة اإلنجابيــة يف العاصمة عدن 
ومحافظة أبني.

واطلــع الوفد عــىل الدعم املقدم 

للمراكز املستهدفة ومستوى الخدمات 
الطبية للمرىض باإلضافة إىل اإليرادات 

والنفقات.

األمناء/ خاص:
كشــف القيادي باملجلس االنتقايل وضاح بن عطية عن 
هوية الحاكم الفعيل ملحافظة شــبوة الخاضعة لســيطرة 

جامعة اإلخوان.
وقال ابن عطية يف منشور له عىل "الفيس بوك" إن من 
يحكم شــبوة هو مدير مكتب املحافظ اإلخواين محمد بن 

عديو، ويدعى محمود بن رسيع.
ولفت إىل أن ابن رسيع الذي وصفه بأخطبوط الفســاد 
يشــغل أيضًا منصب مدير رشكة الغاز يف شبوة، مضيفًا : 
"إخــواين مؤدلج حتى النخاع متعلم درس يف الخارج عقله 

وفكره كله كيف متكني اإلخوان بشبوة وسيئون ومأرب".
وأوضح بن عطية بأن مقاليد األمور يف شــبوة كلها بيد 
بن رسيع الذي قام بتعيني العرشات من أقاربه واملتعصبني 
مــن اإلخوان، مؤكدا بأن كل عمليات الفســاد تدخل مكتبه 

ويخفيها.
وأكــد أن بن رسيع ألزم مكاتب الوزارات والرضائب مبنح 
القــوات الخاصة مبالــغ يومية وهذا األمــر جعل القوات 

الخاصة التي يقودها لعكب قوية.
وأضاف: "بهذه األموال استطاع لعكب أن يستخدم عدًدا 
من العصابات والبالطجة الســتهداف النخبة وأبناء القبائل 

واإلعالميني والنشطاء املعارضني".

شبوة/ األمناء/ خاص:
أكد عضو الربملان ومستشــار رئيس الجمهورية الشيخ 
عــوض بن محمد ابن الوزير العولقي، أنه لن يغادر شــبوة 

حتى تتم إقالة املحافظ محمد بن عديو وسلطته الفاسدة.
وقالــت مصادر إن الشــيخ عوض الوزيــر، أكد للجنة 
الوســاطة التي أرســلها بن عديو، أنه لن يغادر حتى يتم 
االستجابة ملطالب أبناء شبوة وتغير السلطة املحلية املوالية 

لحزب اإلصالح.
ويتزعم الشيخ ابن الوزير انتفاضة وتصعيًدا شعبًيا يف 
محافظة شبوة التي عاد إليها مؤخرا، وطالب الرئيس هادي 
والتحالف برسعة تغير سلطة اإلخوان، وإنقاذ املحافظة من 

مؤامرات اإلخوان.

األمناء/ خاص:
أدانت 15 منظمة حقوقية محلية اختطاف مليشيا الرشعية اإلخوانية 

لثالثة عاملني بإحدى منظامت املجتمع املدين مبحافظة شبوة.
ونددت منظامت املجتمع املدين، يف بيان مشرتك، باختطاف عاملني 
إغاثيني بطريقة غر قانونية ومخالفة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والقانون الدويل اإلنساين والقوانني املحلية.
وطالبت الســلطة اإلخوانيــة يف املحافظة باإلفــراج الفوري عن 
املعتقلني وتعويضهم عــن األرضار، محذرة من أن التقارير الطبية تثبت 

عدم استقرار الحالة الصحية للمختطفني.
ونوهــت بالحاجة إىل توفــر الحامية واألجواء املناســبة للعمل 
املدين واإلنســاين يف محافظة شبوة وعدم التدخل يف أعامل املنظامت 

اإلنسانية.
وشــددت عىل رضورة التزام الســلطة اإلخوانية بإحالة املقبوض 

عليهم للنيابة العامة خالل 24 ساعة وفًقا للقانون.
إىل ذلك احتجزت نقطة أمنية تابعة لسلطة شبوة اإلخوانية بالرشيط 
الساحيل يوم الســبت لجنة وزارية مختصة من وزارة العمل والشؤون 

االجتامعية وهي يف طريقها اىل محافظة حرضموت .
ووجه الوزير الدكتور محمد الزعوري رســالة لدولة رئيس الوزراء 
الدكتور معــني عبدامللك بالواقعة، مؤكدا احتجــاز اللجنة الوزارية التي 
يرأســها القائم بأعامل وكيل الوزارة صالح محمــود وثالثة آخرين من 
قياداتهــا، منددا بجرميــة اعتقالهم بدون وجه حق واالســتيالء عىل 

هواتفهم الرسمية.
وطالب الزعــوري رئيس الوزراء برضورة مخاطبــة وزير الداخلية 
للتدخل إلطالق رساحهم، ومحاسبة املتســببني يف اعتقالهم وهم يف 
مهمة رسمية، مؤكدا بأن جرمية اعتقالهم تتناىف مع النظم والقوانني 

السارية وتعد انتهاكا صارخا لها.

أخبار

)الأمناء( تك�سف بع�ض نتائج التحقيقات يف العمليات الإرهابية التي ا�ستهدفت عدن

ا ا وتاآمروا ع�سكرًيّ ا وخانوا �سيا�سًيّ ال�سرعية تعادي اجلنوب والتحالف.. ف�سدوا مالًيّ

قيادات ال�سرعية تت�سابق للهجرة اإىل مع�سكر احلوثي

وفد اأممي يتفقد مراكز طبية يف عدن واأبني

تعرف على اأخطبوط الف�ساد واحلاكم احلقيقي ل�سبوة

ال�سيخ ابن الوزير: لن اأغادر �سبوة 
حتى تتم اإقالة بن عديو من من�سبه

15 منظمة حقوقية تدين اختطاف 
اإخوان �سبوة لـ)3( عاملني اإغاثيني


