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»األمناء« متابعات:

يواصل املدعــو عبد ربه لعكــب، العمل عىل 
تزييــف الحقائق مســتعينا باملاكينات اإلعالمية 
التي تروج لألكاذيب التي يروج لها هذا الشــخص 
اإلرهايب املُطاح به من تويل قيادة القوات الخاصة 

يف شبوة.
لعكب حاول إنقاذ تنظيم اإلخوان بعد اتهامه 
بإثــارة التمرد املســلح يف شــبوة، وادعى كذًبا 
وبهتاًنا أنه التزم بقرار محافظ شــبوة عوض بن 
الوزير العولقي بإقالته من منصبه، وذلك عىل غري 

الحقيقة.
وفيام كانت األدلة دامغة وشــديدة الوضوح 
حول مســؤولية ودور تنظيم اإلخــوان يف إثارة 
الفوىض املســلحة يف شبوة، حاول لعكب تزييف 
هذا الواقع عرب محاولة اتهام محافظ شبوة بهذا 

األمر.
وفيام اعرتفت املليشــيات الحوثية نفســها 
بأنها ســاعدت التمرد اإلخواين املسلح يف شبوة، 
عمل لعكب أيضا عىل محاولة تزييف هذا الواقع، 

عرب االدعاء بأن املحافظ العولقي هو من استقدم 
مجاميع مسلحة إلثارة الفوىض يف شبوة، وذلك 

عىل غري الحقيقة.
وحاول لعكــب أيضا إظهار نفســه عىل أنه 
»حمــل وديع« يلبي األوامــر والتعليامت مبا يف 
ذلك قــرار إقالته، يف مســعى إلزاحة الضغوط 
التي يتعرض لها تنظيم اإلخوان اإلرهايب يف تلك 

الفرتة.
صدور بيان لعكب بهذه الطريقة يتضمن إقرارا 
من الرجل بأنه أصبح جزءا من املايض، إىل جانب 
اعتباره محاولة لتربئة ساحة تنظيم اإلخوان مام 

توجه له من اتهامات موثقة.
لكن يف الوقت نفســه، فمن الرضورة مبكان 
االنتباه جيدا ألن تنظيم اإلخوان يجيد مامرســة 
الحيل واألالعيب مبا يعني أنه قد يعمد إىل التصعيد 

العسكري يف محافظة شبوة.
وليس من املستبعد أن يعمد التنظيم اإلرهايب 
إىل تحريك أذرع التطرف التابعة واملوالية له، عىل 
إثارة عمليات إرهابية يف الجنوب، وســيكون ذلك 
بدوافع إخوانية تسعى لالنتقام من الهزائم املدوية 

التي واجهها التنظيم يف الفرتة القليلة املاضية.

»األمناء« متابعات:

نرش اإلعالم العســكري للقوات املشــرتكة يف الساحل 

الغريب، فيديو يحتوي عىل اعرتافــات خلية تهريب بحرية 

جديدة لألســلحة واملواد املتفجرة تابعة مليليشيا الحويث، من 

جيبويت إىل ميناء الحديدة.

وتتكون الخلية التي يقودها املدعو أحمد حلص، املكنى 

)محمود( من خمســة عنــارص: »الطيب محمــد عبدالله 

العمري، وحامدة محمــد عبدالله العمري، وخالد أحمد أحمد 

عبدالله عيل، ومحمد بخيت عالء الله بخيت، وعبدالله يحيى 

عباس منرصي«، جميعهم بحارة من أبناء محافظة الحديدة.

كام أقــر أعضاء الخلية يف اعرتافاتهــم بتجنيدهم من 

ِقبل مســؤولني حوثيني يديرون شــبكات تهريب من داخل 

ميناء الحديدة، عىل رأسهم املدعو أبو عيل الكحالين املرشف 

األمني، واملدعو أبو ســجاد منصور أحمد السعادي مسؤول 

القوات البحرية لدى ميليشيا الحويث.

كذلك أكدت اعرتافات أعضاء الخلية نقل شــحنتني من 

جيبويت إىل مينــاء الحديدة، بينام تــم القبض عليهم يف 

العملية الثالثة من ِقبل قوات خفر السواحل أثناء عبورهم يف 

املمر الدويل )مضيق باب املندب(.

وتحمــل االعرتافات إدانــة إضافية مليليشــيا الحويث 

باســتخدامها ميناء الحديدة ألغراض عسكرية، وفق إعالم 

القوات املشرتكة.

كام تكشف تورط مســؤولني ممثلني مليليشيا الحويث 

يف لجنة الرقابة األممية لدعــم اتفاق الحديدة مثل أبو عيل 

الكحالين، يف إدارة شبكات تهريب األسلحة واملواد املتفجرة.

هذا وكانت قوات خفر الســواحل )قطاع البحر األحمر( 

متكنت من إلقاء القبض عىل الخلية بعد عملية رصد ومتابعة 

دقيقة، مؤكدة أن ضبط الخلية يشــكل رضبة موجعة أخرى 

مليليشيا الحويث وخرباء الحرس الثوري اإليراين.

ويأيت بث اعرتافات هذه الخلية الحوثية، بعد ساعات من 

بث اعرتافات خلية تهريب بحرية متورطة بتهريب شــحنات 

أســلحة من ميناء بندر عباس اإليــراين إىل موانئ الحديدة 

بــإرشاف الحرس الثوري اإليراين، وذلك ضمن ســبع خاليا 

مليليشــيا الحويث بينها خاليا تجســس وتخابر تم ضبطها 

مؤخًرا يف الساحل الغريب اليمني.

عــدن  اجلنوبيــة  العاصمــة 
»األمناء« خاص:

نعــت األمانــة العامة التحــاد أدباء 

وكّتاب الجنوب يوم األحد 14 أغســطس/ 

2022م، رحيل األديب والشاعر عبدالله  آب 

تويف  الذي  باكدادة،  عيل 

مرص  بجمهورية  أمــس 

العربية.

بيــان  يف  وقالــت 

مؤمنة  “بقلــوب  النعي: 

تنعي  وقدره،  الله  بقضاء 

األمانــة العامــة التحاد 

أدبــاء وكّتــاب الجنوب 

املبدع  والشــاعر  األديب 

عبداللــه عــيل باكدادة، 

الذي  الثقافة،  وزير  نائب 

وافته املنّية يوم األحد 14 

أغسطس 2022م، يف أحد 

املستشــفيات بالعاصمة 

بعد  القاهــرة،  املرصية 

مرض ومعاناة مع املرض، 

يرحمه الله”.

وأضافت: »وبهذا املصاب األليم والفقد 

الحزين لهذا الشــاعر الكبري ترفع األمانة 

محافظات  يف  والكّتــاب  واألدباء  الّعامة 

الجنوب كاّفة برقية عزاء ومواســاة البنه 

اإلعالمي )وليد( وأفراد أرسته كاّفة، راجني 

من الله عّز وجل أن يتغّمده بواسع رحمته 

ويسكنه فســيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان”.

وتابعــت: »ولد الفقيــد عبدالله عيل 

باكدادة يف منطقة القرين مبديرية دوعن 

- محافظة حرضموت، عام 1957م، وتلّقى 

مراحله التعليمــة االبتدائية والثانوية يف 

العاصمة )عدن(، ونال شهادة البكالريوس 

تخصص  بعــدن،  االقتصــاد  كليــة  يف 

املحاســبي  املجال  محاســبة، وعمل يف 

املكتبة  عام  ومدير  1990م،  ديسمرب  حتى 

الوطنية )باذيب(”.

مدير  منصب  الفقيد  »وتقلّد  وأكملت: 

عام مكتــب وزارة الثقافــة يف العاصمة 

عــدن، ونائب وزير الثقافــة حتى لحظة 

الرحيل، وعمــل مديــر إدارة التوزيع يف 

مؤسســة 14 أكتوبر لالســترياد وتوزيع 

املطبوعات”.

وأشــارت إىل أن الفقيــد نرش أوىل 

قصائــده يف مطلــع الثامنينيات، ونرش 

العربية،  املجالت  يف  وأشــعاره  ترجامته 

وصدر له ديوانان بالفصحى األول بعنوان: 

)بالصهاريج  بعنوان:  والثاين  )هذا دمي(، 

له  العامّية صدر  األطالل(، وباللهجة  تقف 

ثالثة دواوين األول بعنوان: )حرضميات(، 

والثاين بعنوان: )غنائيات البحر والنخيل(، 

والثالث بعنوان: )رحيل املرافئ(”.

أدباء  التحاد  العامــة  األمانة  واختتم 

الجنوب بيانها بالقــول: »كام أعّد الفقيد 

وقّدم العديد من الربامج الثقافية يف إذاعة 

وتلفزيــون عدن، وشــارك يف الكثري من 

من  ويعترب  والتلفزيونية،  الفنّية  السهرات 

أبرز أعالم الشعر الغنايئ يف بالدنا”.

بيان لعكب �ملزعوم.. حماولة �إخو�نية جديدة لتزييف �لو�قع وحتذير�ت من �إرهاب جديد

�الأمانة �لعامة الحتاد �أدباء وكتاب �جلنوب 
تنعي رحيل �الأديب و�ل�شاعر عبد�لله باكد�دة

اعترافات خلية حوثية تثبت استخدام احلوثي ميناء احلديدة ألغراض عسكرية

كيف ك�شفت �العرت�فات تورط م�شوؤولني ممثلني للحوثي بلجنة �لرقابة �الأممية لدعم �تفاق �حلديدة؟


