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األمناء/خاص:
العربيــة  اململكــة  طالبــت 
السعودية ودولة اإلمارات العربية 
الدويل  األمــن  مجلَس  املتحــدة 
برضورة اتخــاذ موقف حازم إزاء 
من  املدعومة  الحويث،  ميليشــيا 
إيران، باعتبارهــا الطرف املعرقل 
يف  متديدها  فشــل  التي  للهدنة 

الثاين من أكتوبر الجاري.
جاء ذلك خالل كلمة البلدين يف 
جلســة مجلس األمن التي عقدت 
بإجامع  وحظيت  األول  أمس  يوم 
دويل غري مسبوق ضد ميليشيات 
الحــويث بعد تعنتهــا وعرقلتها 
إىل  املتحدة  األمم  مبعوث  لجهود 
اليمــن وإصدار تهديدات بشــن 
مدنية  منشــآت  عــى  هجامت 
ونفطية يف اليمــن ودول الجوار 
وتعطيل املالحــة البحرية الدولية 
متر  التي  العاملي  النفط  وإمدادات 

عرب البحر األحمر وباب املندب.
كلمتها  يف  اإلمــارات  وأكدت 
التــي ألقاها الســفري محمد أبو 
شــهاب أن امليليشــيات الُحوثية 
اختارت عى مدار الثامين سنوات 
والدمار،  الحرب  مســار  املاضية 
يف تجاهــل ملُعانــاة اليمنيني أو 
الوطنيــة، مضيفا إن  مصالحهم 

حقيقة  فضحت  املاضية  التجارب 
ُتقدمها  التــي  الواهية  األعــذار 
امليليشيات للتنصل من التزاماِتها.

وقال: "إْن كانت تريد الســالم 
للُهدنة  العودة  فعليها  تدعي،  كام 
مبوجــب  التزاماتهــا  وتنفيــذ 
ورفــع  الســابقة،  االتفاقــات 
الحصار عن مدينــة َتعز وإطالق 
رساح املحتجزيــن، ودفع مرتبات 
ومعاشات القطاع العام من خالل 
مبوجب  الُحديدة  مينــاء  إيرادات 
اتفاق اســتوكهومل، وكذا التوقف 
املَُمنَهــج لألطفال  التجنيــد  عن 
الجبهات،  َمحاِرق  إىل  واقِتيادِهم 
الطائفية  عقيدتها  فرض  وإيقاف 
بالقوة، واملاُمطلة يف التوصل إىل 

حٍل سلمي.
الحوثيني  إرصار  "إن  وأضاف: 
عى العودة إىل القتال ســيفاقم 
من األزمة االقتصادية واإلنسانية 
الحرب  اســتمرار  بسبب  املَُتدية 

وموجة التضخم العاَلمي". 
مــن جانبــه أكــد منــدوب 
املتحدة،  األمــم  يف  الســعودية 
الدكتــور عبدالعزيز بن محمد، أن 
النظر  إعادة  الدويل  املجتمع  عى 
بتصنيف الحويث جامعة إرهابية، 
الحويث  ميليشيات  أن  إىل  مشريًا 
حصار  وتواصل  الهدنــة  عرقلت 

املدن اليمنية.
مجلَس  الســعوديُة  ودعــت 
الدويل إىل تصنيف مليشيا  األمن 
الحــويث – الــذراع اإليرانية يف 
اليمن- جامعة إرهابية، مشــرية 
الشــعب  تتخذ  األخــرية  أن  إىل 
اليمني رهينــة وتضع مصالحها 
املتطرفــة فوق كل  األيدلوجيــة 

اعتبار.
يف  الســعودية  مندوب  وقال 
عبدالعزيز  الدكتور  املتحدة،  األمم 
بأن  الوقت  "حــان  محمــد:  بن 
الحوثية  املليشــيا  يتم تصنيــف 
يتم  وأن  إرهابيــة،  كمجموعــة 
مقاطعتهــا وتجفيــف منابــع 

متويلها".
الحويث  أن "مليشــيا  وأضاف 
اليمن  مستقبل  خطفت  املتطرفة 
بــأرسه، وتتخذ الشــعب اليمني 
وتعرض  مبصريه  وتتحكم  رهينة 
ملخاطر  بأرسهــا  مينية  أجيــاال 
الحروب والنزاعات املسلحة لتضع 
املتطرفة  األيدلوجيــة  مصالحها 

فوق كل اعتبار".
الســعودية  كٌل من  وأعلنــت 
ولكل  لليمن  دعمهــام  واإلمارات 
املبعوث  يبذلهــا  التــي  الجهود 
اســتقرار  األممــي يف ســبيل 

األوضاع وإحالل السالم الشامل.

األمناء/ خاص:
علمت "األمناء" بأن وزيــر الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وجه بتحويل مخصصات 
القوات الخاصة مبحافظة شــبوة إىل قائد القوات املُقــال عبدربه لعكب، وذلك يف تحٍد 
سافر وتجاوز فاضح لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئايس واللجنة األمنية باملحافظة.
ومل يحصــل يف تاريــخ وزارة الداخلية أو غريهــا من الوزارات بــأن يتم تحويل 

مخصصات املرفق إىل مسؤول أو ضابط سبق وأن متت إقالته.
يذكر بأن لعكب قد غادر إىل مــأرب ويقوم بعمليات تجنيد رسية بلغ عدد املجندين 
الذين التحقوا بوحدته حتى اللحظة حوايل 1000 مجند بحسب مصادر "األمناء" والتي 
أشــارت أيضا أن هناك توجه إخواين واضح لزعزعه األمن واالســتقرار يف شبوة حتى 
يتسنى إشعال الحرب واستعادة السيطرة عى املحافظة التي لقيت فيها الجامعة هزمية 

ساحقة بعد أحداث التمرد.

األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "األمناء" من مصادر خاصة بأن وزير الكهرباء املهندس مانع يسلم 
ع األســبوع  قبل املايض يف العاصمة املرصية القاهرة اتفاقية مع رشكة  بن ميني قد وقَّ
مرصية إلنشــاء محطة كهرباء جديدة للعاصمة عدن تقدر بـ 600 ميجا بدعم سعودي 

إمارايت.
وأوضحت املصادر يف ســياق إفادتها الخاصة لـ"األمناء" بأن  فتة إنجاز مرشوع 

املحطة التي سوف تعمل باملازوت والغاز وفقا لالتفاقية هي ستة أشهر.    
الجدير بالذكر أن الرشكة املرصية التي ســتنفذ املرشوع سبق وأن زار ممثلون عنها 
العاصمة عدن الشهر املايض والتقوا الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس، والــذي اتفق معهم عى تنفيد املرشوع 
وفًقا لرؤية ودراسة قدمها معايل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد مللس، ووزير 

الكهرباء ومدير كهرباء عدن.

أخبار
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