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أخبار

العليمي يعتزم اإلقامة يف املكال

األمناء / غازي العلوي :
لـ"األمناء"  خاصة  مصادر  كشفت 
عن قيام وزيــر الداخلية اإلخواين يف 
حكومة املناصفة اللواء إبراهيم حيدان 
بإرســال وفدا خاصا وبطريقة رسية 
إىل الســودان لتمرير إجراءات كشف 
خاص باملبتعثني للدراسة يف أكادميية 
الرشطــة تم إرســاله بطريقة رسية 

ومخالفة التفاق الرشاكة .
وأوضحت املصادر بان الكشف الذي 
ارسله حيدان يضم "50" مبتعث بينهم 
 "35" الداخلية  وزارة  حجة  بحســب 
جنود وضباط قدامــى وان الطلب قد 
الداخلية أحمد  تم رفعه يف عهد وزير 
امليرسي وجميعهم من أبناء الشــال 

وينتمون لجاعة اإلخوان املسلمني .
املصادر ذاتها كشــفت بــأن وزير 
العام  املفتش  الداخلية حيدان ارســل 
بــوزارة الداخلية ومديــر مكتبه إىل 
السودان لتمرير إجراءات الكشف بعيدا 
عن امللحقية العســكرية التي ال تعلم 

بهذا الكشف .

علم  وبعد  فانــه  للمصادر   وطبقا 
وبعض  الجنوبيــة  املقاومة  قيــادة 
الجهات بوصول حافالت تقل اشخاص 
قادمني من الشال بغرض السفر إىل 
السودان للدراسة وفقا للكشف املرسل 
مــن حيدان تم إيقاف وعرقلة ســفر 

املبتعثني الشاليني .
أبلغت  مصادر جنوبية يف السودان 
"األمناء" بأن طالب شــالني وصلوا 
خــالل اليوميني املاضيــني من تركيا 
والرياض لغرض الدراسة يف أكادميية 

السودان  يف  الرشطة 
املرسل  الكشف  ضمن 
الداخلية  وزارة  مــن 

اليمنية .
نشــطاء  وطالب 
ما  بإيقاف  جنوبيون 
باملهزلة  وصفوهــا 
التــي يريــد وزيــر 
الداخليــة متريرهــا 
وحرمان أبناء الجنوب 
االبتعاث مشددين  من 
إعادة  رضورة  عــى 
الكشــف ليمــر عرب مكتب رئاســة 
الجمهورية مثلا تم إيقاف الكشــف 
الســابق الخاص بالقيــادة واألركان 
ان تكون  املفاضلــة عى  لتتم عملية 

باملناصفة بني الشال والجنوب.
واستنكرت قيادات جنوبية وضباط 
وأفراد خطوات وزير الداخلية اإلخواين 
)حيدان( واقدامه عى منح الشاليني 
يف  خارجيا  وتأهيلهم  دراسية  مقاعد 
الجنوب  أبناء  يتم حرمان  الذي  الوقت 

من هذه املنح .

األمناء/خاص:
ذكــرت مصادر خاصــة لصحيفة 
كهربائية  مولــدات  بــأن  "األمناء" 
اليومني  خــالل  وصلــت  ضخمــة 
املاضيني إىل القرص الجمهوري باملكال 

مبحافظة حرضموت  .
وصول  بــأن  املصادر  وأوضحــت 
املولدات جاء متزامنا مع وصول بعض 
برئيس  الخاصة  واملستلزمات  املعدات 
مجلس القيادة الرئايس الدكتور رشاد 
العليمي والــذي أكدت املعلومات بأنه 
سوف يقيض شهر رمضان يف املكال .
وعلمت "األمناء" بأن وزير الداخلية 
يوم  غادر  حيــدان  إبراهيم  األول اىل ســيئون لرتتيب هذا اإلخواين  أمس 

الوضع .
وتساءل مواطنون عن هذه 
الخطــوة التي ســوف يقدم 
عليهــا رشــاد العليمي بنقل 
العاصمة عدن إىل  إقامته من 
املــكال قائلني : " هــل اختار 

العليمي التصعيد ؟.
يف  مراقبــون  واعــرب 
ترصيحــات خاصة ـ"األمناء 
تكون  أن  " عن مخاوفهم من 
هــذه الخطــوة هــي بداية 
بعيدا  بالقرار  العليمي  النفراد 
القيادة  مجلــس  أعضاء  عن 

الرئايس .

حلج/ األمناء / خاص:
نفذ املئات من أبناء قبائل الحواشب 
مبحافظة لحج صباح أمس الســبت، 
وقفة احتجاجية ســلمية يف منطقة 
املســيمري، وذلك  العند مديرية  مثلث 
ملطالبة النائب العام ومنظات حقوق 
االنســان بالتحقيق بالجرمية النكراء 
التي ارتكبتها شــعبة االســتخبارات 
اليمنية  مأرب  مبحافظة  العســكرية 
الركن  العميد  به  املغدور  الشهيد  بحق 
خالد محمد صالح الحوشبي وأرسته .
وطالبــت الوقفــة االحتجاجيــة 
باإلفراج الفوري عــن ابن املغدور به 
الشــهيد خالد محمد الحوشبي الذي 
اليزال مغيب يف سجون سلطات مأرب 
ممثلة بشعبة االستخبارات العسكرية 

منُذ ثالث سنوات .
ويف الوقفــة االحتجاجيــة ألبناء 
الفتات  املحتجــون  رفع  الحواشــب 
تطالــب مجلــس القيــادة الرئايس 
ومجلس القضاء األعى والنائب العام 

ومنظات حقوق االنســان بتشكيل 
لجنــة قضائيــة عاجلــة وحقوقية 
العميد  له  تعرض  ملا  الحقائق  لتقيص 
أرسته،  وافراد  الحوشبي  محمد  خالد 
التي  البشعة  وتندد بتلك املارســات 
تعرض لها الشــهيد وافراد أرسته من 
العسكرية  االســتخبارات  مدير  قبل 
التعذيب  مــن  مبأرب،  ومليشــياته 
االستخبارات  سجون  يف  املوت  حتى 
العرض  عــى  والتعدي  العســكرية 

يــف  لتخو ا و
حتــى املــوت 
أرسة  وابــادت 
بأكملها ورسقة 
منزل  مقتنيات 
الشهيد وترويع 
ارسته  أفــراد 
لتســبب  ا و
ابنته  مبقتــل 
التي  صفــاء 
جثانها  الزال 
ثالجــة  يف 
مشــايف محافظة مــأرب منُذ ثالث 

سنوات .
وأكــد البيان الصادر عــن الوقفة 
الوقفة هــي أوىل خطوات  بأن هذه 
الربنامج التصعيدي الذي سيقدم عليه 
كل  بأن  معلنة  الحواشب  قبائل  اتحاد 
الخيــارات مفتوحة يف حال مل تؤخذ 
قضيــة ابنهم وارستــه محمل الجد 

واألطر القانونية وتحقيق العدالة .

األمناء/وكاالت:
قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون، إن إيران وافقت عى وقف إرسال 
شحنات األسلحة الرسية إىل حلفائها الحوثيني يف اليمن كجزء من الصفقة 
التي أبرمت بوساطة الصني إلعادة العالقات الدبلوماسية مع السعودية، وفقا 

ملا أوردته صحيفة "وول سرتيت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن املســؤولني القول، إنه يف حال توقفت طهران عن 
تســليح الحوثيني، فقد يؤدي ذلك للضغط عى هذه املليشيا من أجل التوصل 

التفاق ينهي واحدة من أطول الحروب يف املنطقة.
ولفتت إىل أن حرب اليمن تعد اختبارا حقيقيا لالتفاق الذي توسطت فيه 

الصني الستعادة العالقات بني الخصمني اإلقليميني.
وأفادت الصحيفة بأن متحدثا باســم البعثــة اإليرانية لدى األمم املتحدة 

رفض التعليق عندما سئل عا إذا كانت طهران ستعلق شحنات األسلحة. 
وقال مسؤول ســعودي، إن اململكة تتوقع أن تحرتم إيران حظر األسلحة 
الذي تفرضه األمم املتحدة والذي يهدف إىل منع وصول األسلحة إىل الحوثيني. 
وذكر مســؤولون أمريكيون وسعوديون أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت 
إيران ســتلتزم باالتفاق، بينا متيض طهران والرياض يف الخطط املتعلقة 

بإعادة فتح سفارتيها يف غضون شهرين. 
وقال مســؤول أمرييك، إن االتفاق "يعطي دفعة الحتال إبرام صفقة 
مينية يف املســتقبل القريب"، مضيفا إن نهج إيران تجاه الرصاع ســيكون 
"نوعا من االختبار الحقيقي" لنجاح االتفاق الدبلومايس الذي أعلن األسبوع 

املايض. 
وكان مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل اليمن هانس غروندبرغ زار طهران 
يف وقت سابق من هذا األسبوع ملناقشة دور إيران يف إنهاء الحرب، ثم طار 

بعدها للرياض.
وتشري الصحيفة إىل أن "أحد األسئلة الرئيسية التي مل تتم اإلجابة عليها 

هو ما إذا كان االتفاق بني الرياض وطهران يحظى بدعم الجيش اإليراين".
وتبني أن الحرس الثوري مل يعلق لغاية اآلن عى الصفقة مع الســعودية، 
وهــو صمت أثار مخاوف بني املســؤولني األمريكيني والســعوديني، الذين 
يتساءلون عا إذا كان العســكريون اإليرانيون سيحرتمون االلتزامات التي 

تعهد بها القادة السياسيون يف البالد. 
وغالبا ما يتبع الحرس الثوري مســارا خاصا ومستقال عن املوقف العام 

للحكومة، بحسب الصحيفة.

األمناء/متابعات:
يف الوقت الذي توثق فيه العديد من التقارير حجم تفيش الفقر والجوع 
عى نحو مرعب جراء الحرب العبثية التي أشــعلتها املليشيات اإلرهابية، فإن 

الجرائم التي يرتكبها هذا الفصيل سبب رئيس لتفاقم حالة الفقر.
أحدث الجرائــم الحوثية يف هذا الصدد، متّثل يف تخصيص املليشــيات 
مليارات الرياالت لتنفيذ سلسلة مرشوعات جديدة متنوعة يستفيد منها أتباع 

املليشيات.
ويف التفاصيل، دّشنت ما تســمى بهيئة الزكاة الحوثية برنامجًا خاصًا 
تضمن إنفــاق نحو 16 مليــارًا و724 مليون ريال لصالــح إقامة عديد من 
املرشوعات التغذوية والطبية تستهدف أتباع املليشيات وأرس قتالها وجرحاها 

واملعاقني العائدين من الجبهات.
كا شكلت املليشيات الحوثية لجانا ميدانية تحت اسم "لجان مجتمعية"، 

تولت مهام إجراء مسوحات جديدة بعموم حارات وأحياء مديريات صنعاء.
وفيا كان ظاهر هذه الحمالت حرص الفقراء واملســاكني واملستحقني 
للزكاة، إال أن الســبب الحقيقي لها متّثل يف جمع معلومات تفصيلية جديدة 

عن السكان.
ويف أعقاب ذلك، أعلنت املليشيات الحوثية أن املبالغ املخصصة سيستفيد 
منهــا نحو مليون ونصف املليون شــخص وأرسة من ذوي قتالها وجرحاها 

واملوالني لها ومقاتليها يف الجبهات.
إقدام املليشيات الحوثية اإلرهابية عى هذه الخطوة يأيت يف الوقت الذي 
أعلنت فيه األمم املتحدة أن أكرث من 17 مليون شخص بحاجة إىل املساعدات 

الغذائية خالل العام الجاري 2023.
وقال مكتب تنســيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن )أوتشا(، إن مستويات 

الجوع يف اليمن التزال مرتفعة بشكل مثري للقلق.
وأشار املكتب األممي، إىل أن الدعم املســتدام رضوري لتقديم املساعدة 

املطلوبة ومنع املزيد من التدهور.
التوثيــق األممي باألرقام املفزعة، للحالــة املرتدية فيا يخص األوضاع 
د االتهامات املوجهة للمليشيات الحوثية اإلرهابية حول الجرائم  اإلنسانية ُيجدِّ
دها إحداث أزمات إنسانية  التي ترتكبها عى صعيد واســع، فيا يخص تعمُّ

مرعبة تتسبب يف إطالة أمد الحرب بشكل كبري.
وتعتمد املليشــيات الحوثية اإلرهابية، عى صناعة الفوىض الشــاملة 
لتتمكن من التادي يف ارتكاب جرائم الســطو والنهــب عى الذي مُيكنها 
ب عن عمد يف تأزيم الوضع  من جانب من تحقيق ثروات ضخمة، مع التســبُّ

املعييش.
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مواطنون يت�ساءلون: هل اختار العليمي الت�سعيد؟

اأبناء احلوا�سب ينفذون وقفة احتجاجية للتنديد بجرمية ت�سفية العميد خالد احلو�سبي واأفراد اأ�سرته

�سحيفة امريكية: اإيران توافق على 
وقف ت�سليح احلوثيني

جرمية حوثية متهد النفجار جديد يف 
االأو�ساع املعي�سية.. ماذا فعلت امللي�سيات؟


