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األمناء/خاص:
أعلن حزب اإلصــاح اإلخواين 
الذي أصدره مجلس  للقرار  رفضه  
القيــادة الرئايس، بتعيني محافظ 
ملحافظة الجــوف خلًفا لإلخواين 

أمني العكيمي.
فرع  اإلصــاح،  حــزب  وقال 
إنه  له،  بيان  الجوف، يف  محافظة 
يرفض التعاطــي مع قرار مجلس 
القيادة الرئايس، حتى عودة اللواء 

العكيمي اىل أرض الوطن. 
وزعم حزب اإلصاح يف بيانه أن 
قرار مجلس القيادة الرئايس بإقالة 
العكيمي مــن كريس املحافظة، ال 
يخدم املصلحــة العامة وال يراعي 
إنجــاح املعركــة ضد املليشــيات 

الحوثية. 
اإلخواين  اإلصاح  حزب  ودافع 
وهزامئه،  وفســاده  العكيمي  عن 
حيــث قــال إن العكيمــي حقق 

الحكومات  تحققهــا  مل  إنجازات 
السابقة. 

وأضاف حزب اإلصاح يف بيانه 
الرئايس  القيادة  أن قرار مجلــس 

بإقالــة العكيمــي قــرار منفرد، 
الجوف،  أبنــاء محافظة  وتجاهل 

وقرار غري مقبول. 
وهدد حــزب اإلصاح اإلخواين 
يف بيانه مجلس القيادة الرئايس، 
الحوثيــني، يف  إىل  باالنضــام 
حال مل يرتاجع عــن القرار، حيث 
ل حزب اإلصاح  قال البيــان: "حمَّ
الرئايس  القيادة  مجلس  اإلخواين 
ما قد يرتتب عليه من تداعيات قد 
تؤدي إىل تشــظي قوى الرشعية 

يف املحافظة". 
ودعا حــزب اإلصاح اإلخواين 
إىل الوقوف ضــد مجلس القيادة 
الشيخ  إقالة  الرئايس ورفض قرار 

أمني العكيمي. 
محافظ  أن  بالذكــر  الجديــر 
الجوف السابق أمني العكيمي سلم 
كامل مديريات املحافظة ملليشيات 

الحويث وهرب إىل الخارج.

األمناء/ خاص:
علمــت صحيفة "األمناء" من مصادر حكومية بأن الشــيخ القبيل 
صادق األحمر قد قام بتحويل إيجارات أربعة أشهر من مطار سيئون مبحافظة 

حرضموت، الذي يدعي ملكيته، إىل القيادي اإلخواين.
وقالت مصــادر "األمناء" بأن هذا املبلغ الذي تــرع به صادق األحمر يأيت 
ضمــن الدعم الذي تقدمه قيادات جاعة اإلخــوان يف الخارج لإلخواين صاح 

باتيس للمساهمة يف إنجاح مرشوع انفصال حرضموت )حد قولهم(. 
املصادر أوضحت لـــ "األمناء" بأن  صاح باتيس عرَّ عن شــكره لصادق 
األحمر، مؤكدا بأن انفصال حرضموت سيكون خرًيا لكل اليمن وأن هذا املرشوع 

هو من سيحمي وحدة اليمن - حد قول باتيس.
ويتواجد املدعو صاح باتيس هذه األيام بحرضموت ملحاوالت تأجيج الرصاع 
وا عن رفضهم  بني أبنــاء حرضموت الذين متكنوا مــن فضح مؤامرته وعــرَّ

ملشاريعه التخريبية. 

األمناء / خاص :
أعلنت السلطات األمنية مبحافظة املهرة، إحالة خلية 
متهمة بتهريب أســلحة ومخدرات للحوثيني إىل النيابة 

الجزائية مبحافظة حرضموت رشقي الباد.
وأكــد مصدر أمنــي، إحالة 16 متهــًا إىل النيابة 
املتخصصــة بحرضموت، بينهم خليــة تابعة لجاعة 

الحويث مكونة من ســبعة أشــخاص كانوا يقومون 
بتهريب األسلحة من إيران إىل اليمن، و6 بحارة إيرانيني 
متهمــني بوقائع جلب مــواد مخــدرة و 4 من تجار 

ومروجي املخدرات، وفًقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأشــار املصــدر إىل أن إحالة املتهمــني جاء عقب 
اســتكال اإلجراءات القانونية لينالــوا العقاب العادل 

جزاء ما اقرتفوه.

األمناء / املشهد العربي :
تواصل دولــة اإلمارات جهودها 
الدؤوبة التي تستهدف تعزيز فرص 
حل  إىل  والتوصــل  الحــرب  إنهاء 
من  املشتعل  اللهيب  يخمد  سيايس، 

جراء الحرب.
من هــذا املنطلق، التقى الدكتور 
الدبلومايس  املستشار  قرقاش  أنور 
لرئيس اإلمــارات، هانز جروندبرج 
لألمم  العام  لألمني  الخاص  املبعوث 

املتحدة إىل اليمن.
وبحث قرقاش وجروندبرج، آخر 
اليمنية،  باألزمة  املتعلقة  التطورات 
إليجاد  الســاعية  الدولية  والجهود 
حل ســلمي ينهي املعاناة اإلنسانية 

التي يتعرض لها السكان.
وتناول اللقاء املستجدات املتعلقة 
املبعوث  يجريها  التــي  باالتصاالت 
األخرى،  الدولية  واألطراف  األممي، 
األجواء،  وتهيئــة  الهدنة  لتمديــد 
للتوصل إىل وقف دائم إلطاق النار، 
والعــودة إىل طــاول املفاوضات، 
إليجــاد تســوية ســلمية تضمن 

مشاركة األطياف كافة.
وشــدد الدكتــور قرقاش، عىل 
األممية  للجهود  اإلمارات  دولة  دعم 

اليمن  استقرار  والدولية، مبا يحقق 
املواطنني  معاناة  وإنهاء  وازدهاره، 
إنســانية  معاناة  تحت  يرزح  الذي 

متفاقمة.
الكبري  الــدور  كا مثن قرقاش 
الــذي تبذلــه اململكــة العربيــة 
األممية  الجهود  لدعم  الســعودية، 
الرامية إىل حل ســيايس  والدولية 

مستدام لألزمة.
اإليجايب  املوقــف  إىل  ولفــت 
املقرتحات  مــن  الرئايس  للمجلس 
األمميــة املتعلقة بتمديــد الهدنة، 
مؤكدًا دعــم الجهود التــي يبذلها 
املجلس يف سبيل استقرار األوضاع.

الجهود  جروندبرج،  واستعرض 
التي تبذلها األطراف كافة، والجهود 
الدولية الداعمــة للتوصل إىل وقف 
إطاق النــار، مثّمنًا الدور اإلمارايت 

يف هذا الصدد.
اإلمارايت  الســيايس  الحضور 
يظل مســار الكثري مــن االهتام 
ل عليــه الكثري من اآلمال، يف  وُتعوَّ
السيايس،  الحل  فرص  غرس  سبيل 
يف ظل الحكمة الفريدة التي متلكها 
اإلمــارات وقدرتها عــىل لعب دور 

دبلومايس مؤثر.
ولطاملا لعبت دولة اإلمارات، دورا 

ملها يف سبيل العمل عىل تحقيق 
اهتاما كبريا  أولت  االستقرار، كا 
بالعمل اإلغايث باعتبار أن هذا امللف 

يساهم يف تحقيق االستقرار.
والرئيس اإلمارايت، سمو الشيخ 
محمد بن زايد، لــه الدور األبرز يف 
دعــم اليمن يف مختلــف املجاالت 
طــوال الســنوات املاضيــة، فقد 
اإلنســانية  التدخات  معظم  كانت 
عــرشات  بتكلفــة  بتوجيهاتــه، 
مليارات الــدوالرات، ويف مقدمتها 
املرشوعات اإلمنائية التي استهدفت 
قطاعات امليــاه والكهرباء والتعليم 

والصحة والبنية التحتية.
وســبق أن أعلنت األمم املتحدة، 
أن اإلمــارات "أكر مانح إنســاين 
لليمــن"، وتتصــدر أبوظبي قوائم 
الدول املانحة من حيث الدعم املقدم 

لوكاالت اإلغاثة الدولية.
موقف  واشنطن  مّثنت  ومؤخرا، 
حيث  لاســتقرار،  الداعم  اإلمارات 
تيمويث  األمريــي  املبعــوث  قال 
اإلمارات  موقف  "نثمن  ليندركينج: 
وأكد  اليمن"،  يف  لاستقرار  الداعم 
للمجلس  اإلمارات  أهمية مســاندة 
الدعــم  وخصوصــا   ، الرئــايس 

االقتصادي الرضوري.

األمناء / خاص :
قدمت اململكة العربية الســعودية يف غضون أقل من شهر آالف األطنان من 

األدوية، بحسب وكالة األنباء السعودية، إىل املناطق املحررة.
وبحســب مصادر طبية، فإن املستشــفيات يف املناطق الجنوبية املحررة، 
مل تســتلم أي مســاعدات طبية، رغم الدعم الكبري الذي قدمتــه اململكة العربية 

السعودية لوزارة الصحة. 
وقالت مصادر لصحيفة "األمناء" إن وزير الصحة قاســم محمد بحيبح، قام 
بتحويل جميع املساعدات والدعم الطبي الســعودي إىل مأرب بدال عن العاصمة 

عدن. 
وأكدت املصادر الطبية أن املرىض يف جميع املستشــفيات باملناطق املحررة، 
مل يتلقوا حتى حبة بندول من املســاعدات الطبية املقدمة من األشقاء يف اململكة 

العربية السعودية واملنظات الدولية. 
الجدير بالذكر أن املنظات الدولية قدمت الكثري من الدعم واملساعدات الطبية 

للمناطق املحررة، تم التاعب بها ونهبها من وزارة الصحة.

األمناء / خاص :
كشــف تقرير إخباري بثته قناة "املســرية" التابعة للحويث، ذراع إيران يف 
اليمن، حجم الهزمية التي تلقتها مليشــيات الجاعة خال املعارك األخرية عىل 

جبهات الحد يافع مبحافظة لحج عىل الحدود مع محافظة البيضاء.
حيث بثت القناة تقريرًا لوقفة احتجاجيــة نظمها عدد من العنارص املوالية 
للحويث يف مديرية الزاهر مبحافظة البيضاء، زاعمني بأنهم مشايخ وأبناء قبيلة 

آل حميقان املجاورة ملديريات يافع الجنوبية.
الوقفة االحتجاجية جاءت تحت مزاعم التنديد بتعرض مناطق يف آل حميقان 
والزاهر للقصف العشــوايئ من قبل القوات الجنوبية املتمركزة يف جبهات الحد 

يافع.
ورغم عبارات التهديد التي أطلقها عنــارص الحويث يف الوقفة االحتجاجية 
ضد مناطق يافع، إال أنها جاءت يف ســياق دعوة موجهة إىل قبائل يافع بالتعقل 
ومناشــدتهم بوقف القتال، ما يعكس حجم الهزمية التي تعرضت لها مليشيات 

الحويث يف املواجهات األخرية ضد القوات الجنوبية.
وخال األسبوعني املاضيني ردت القوات الجنوبية املتمركزة يف جبهات الحد 
بيافع عىل اعتداءات حوثية اســتهدفت مواقعها عقب إفشــال جاعة الحويث 

لجهود متديد الهدنة األممية.
نشــطاء من أبناء آل حميقان نفوا يف منشــورات لهم عىل مواقع التواصل 
االجتاعي صحة املزاعم التي وردت يف التقرير اإلخباري، مؤكدين بأن من ظهر 
يف الوقفة هم بعض العنارص املتحوثة فقط وليســوا من مشايخ املنطقة أو من 

أعيانها البارزين.
مؤكدين بأن شيخ مشــايخ آل حميقان عبدالقوي سامل الحميقاين متواجد 
يف مديرية الحد يافع منذ سقوط مديرية الزاهر وجبهة آل حميقان بيد مليشيات 

الحويث منتصف العام املايض.
مراقبون اعتروا لجوء ذراع إيران إىل التخفي باسم قبائل الزاهر وآل حميقان 
ومحاولة إثارة الفتنة بينهم وبني قبائل يافــع، يعكس حجم الهزمية املذلة التي 

تعرضت لها مليشياتها مؤخرًا.
كا يعكس مخاوفها من خطورة فتح معركــة ضد قبائل يافع وتحولها من 
الدفاع إىل الهجوم والتوغل داخل محافظــة البيضاء يف ظل العاقات والروابط 

التي تجمع بينها وأغلب قبائل املحافظة.

أخبار

�سادق الأحمر يتربع باإيجارات الإ�سالح يرف�ض اإقالة العكيمي ويتمرد على الرئا�سي ويهدد بالتحالف مع احلوثي
مطار �سيئون لـ)باتي�ض(

ا بينهم 6 اإيرانيني اإىل اجلزائية املتخ�س�سة بح�سرموت اإحالة 16 �سخ�سً

ملف اليمن على طاولة قرقا�ض وجروندبرج

اأين تذهب الأدوية املقدمة من 
ال�سعودية واملنظمات؟

احلوثي يعرتف بهزمية ملي�سياته 
وي�ستجدي من قبائل يافع التعقل

اإلمارات حاضرة بقوة يف املشهد السياسي..


