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االنتقايل ُيدين االعتداء الإرهابي اجلديد على
مطار �أبها ويعتربه جرمية حرب مكتملة الأركان

األمناء/خاص:

ً
مهــا ،أدان فيه
أصــدر املجلس االنتقايل الجنويب ،مســاء األحد ،بيان ًا
االعتــداء اإلرهايب الجديد الذي اســتهدف مطار أبهــا يف اململكة العربية
بقلق بالغ،
الســعودية ،فيام ييل نصه ":تابع املجلس االنتقــايل الجنويب
ٍ
الهجوم اإلرهايب الجديد ،الذي نفذته مليشــيا الحويث اإليرانية باستخدام
الطائرات
املسية ،واستهدف للمرة الثانية  -وخالل أقل من شهر -مطار أبها
ّ
الدويل ،جنوب اململكة العربية السعودية".
واملجلس االنتقايل ،و ُيدين بأشــد العبارات ،استهداف املليشيات الحوثية
لهذه املنشــأة املدنية ،فإنه يعتــر ذلك دلي ً
ال إضافي ًا وقاطعــ ًا ،عىل النهج
ام شــام ً
اإلرهايب لهذه الجامعة املمولة واملدعومة دع ً
ال من إيران ،من خالل
اإلرصار عىل استهداف املدنيني وعدم احرتام قواعد االشتباك ،وهو ماينبغي
أن يضعها أمام املساءلة القانونية للقضاء الدويل .
واملجلس االنتقايل الجنويب ،إذ ُيؤكد أن االعتداء اإلرهايب الســابق الذي
اســتهدف املطار وأدّى إىل ســقوط ٢٦جريح ًا ،واعتداء اليوم الذي أدّى إىل
استشــهاد مواطن وإصابة مثانية آخرين ،إمنا هــي جرائم حرب مكتملة
األركان ،ينبغي أن يقدم مرتكبوها للعدالة وفق القانون الدويل .
يعب فيه املجلس االنتقايل الجنويب ،عن مواساته ألرس
ويف الوقت الذي ّ
الضحايــا ،فإنه يعلن عن تضامنه املطلق مع األشــقاء يف اململكة العربية
السعودية ،وتأييده لكل مواقفها وإجراءاتها املتخذة ملواجهة ،وردع اعتداءات
هذه املليشــيات اإلرهابية ومن يقف خلفها ،كام يدعو املجتمع الدويل إىل
رصد وإدانة جرائم هذه املليشيات ومن يساندها ،وتقديم قادتها للمحاكمة
جراء ما اقرتفوه من جرائم.

تغيريات حكومية مرتقبة واجلبواين �أول الراحلني

األمناء/خاص:

علمت "األمناء" مــن مصادر وثيقة بأن تغيــرات حكومية مرتقبة يف
حكومة د  .معني عبدامللك سوف يتم إعالنها خالل األيام القليلة القادمة .
وأوضحت املصادر أن التغيريات ستشــمل حقائب وزارية مهمة من بينها
وزارة النقل حيث ســيكون الوزير أول الراحلني من الحكومة باإلضافة إىل
وزارات ســيادية أخرى مل يتسنّ لـ"األمناء" التأكد من صحة إجراء تغيريات
فيها لكونها مرتبطة بتفاهامت ســابقة ومرتبطة بالرئيس عبدربه منصور
هادي .
وبهذا الصدد أكد ســلطان الربكاين ،رئيس مجلس النواب بأن العمل جا ٍر
حاليا إلعادة النظر يف أمور عدة ،وذلــك الختيار أعضاء جدد يف الحكومة
برئاســة الدكتور معني عبد امللك ،مشــدد ًا عىل أن اختيار األعضاء سيعتمد
األكفــاء ،وذلك بعد عودة الرئيس عبدربه منصور هادي من رحلته العالجية
يف أمريكا بحسب مانقلت عنه صحيفة "الرشق األوسط" يوم أمس األول .

�سيا�سي خليجي ي�شدد على دعم اجلنوبيني
و�ضمهم �إىل جمل�س التعاون اخلليجي

األمناء/خاص:

شدد سيايس خليجي بارز ،عىل رضورة دعم مطلب الجنوبيني باستعادة
دولتهم الجنوبية وإنهاء الوحدة اليمنية ،حفاظا عىل أمن واستقرار املنطقة.
وقال الســيايس الكويتي غازي النــازل ،يف ترصيح نرشه عرب صفحته
يف (تويرت) رصدته "األمناء" ":عــى دول الخليج أن تدعم فك ارتباط أبناء
الجنوب العريب من الشــال وتضم الجنــوب إىل مجلس التعاون الخليجي
ليكون عمق اسرتاتيجي للعرب".
وتزايدت األصــوات الخليجية الداعمة إلنهاء الوحدة اليمنية واســتعادة
الدولة الجنوبية مؤخرا ،يف الوقــت الذي تتعرض فيه دول التحالف العريب
لدعم الرشعية ضد االنقــاب الحويث بقيادة اململكة العربية الســعودية،
لخيانات متتالية من قبل القوى اليمنية شام ً
ال .

ف�شل خمطط �إنزال مدرعات تركية �إىل �سقطرى

األمناء/خاص:

علمت صحيفة "األمناء" من مصادر وثيقــة الصلة بأن التحالف العريب
تلقى معلومات من جهات استخبارية غربية تفيد بأن هناك محاوالت إلنزال
مدرعات تركية إىل سواحل سقطرى قادمة من الصومال .
وأفادت تلك املصادر بأن تلك املعلومات كانت من قبل شهر ونصف تقريبا
 ،حيــث كثفت زوارق حربية ــ من التحالف وأمريكية ــ من الدوريات عىل
مقربة من سواحل سقطرى طيلة الشهر املايض .
وأشارت تلك املصادر بأن عنارص منتمني للرشعية قد وصلوا إىل القاعدة
الرتكية يف الصومال قبل ثالثة أشهر .
ومل يعرف بعد أسباب وصولهم حتى اللحظة إىل تلك القاعدة.
مصادر أكدت لـ"األمناء" بأن وزير الرثوة الســمكية كفاين هو املسؤول
املبارش عن ســقطرى ويجري اتصاالت مبارشة مع القطريني الذين يقفون
وراء محاوالت إنزال املدرعات الرتكية.
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فخامة الرئي�س العليمي ي�صدر قرارا
جمهوريا ويحتجز �أكرث من ( )2200قرار
األمناء  /خاص :

مــازال مديــر مكتــب رئيــس
الجمهوريــة القيــادي اإلصالحي
عبدالله العليمي ميــارس ما يصفه
الكثري من املراقبني واملهتمني بالشأن
اليمني بـ"مسلســل إحراق الرئيس
هــادي " ومتكني جامعــة اإلخوان
املســلمني من مفاصــل الدولة يف
لســيطرة عىل الوظائــف واملناصب
املهمة .
وقالــوا يف ترصيحــات خاصة

لـ"األمنــاء" إنــه ويف الوقت الذي
يواصل فيه العليمي احتجاز أكرث من
" "2200قرار جمهــوري بتعيينات
لشــخصيات ذات كفاءة مــن أبناء
الجنوب ويرفض متريرها؛ قد فوجئ
الجميع مساء أمس األول بصدور قرار
جمهوري بتعيــن اإلخواين الدكتور
محمد جميح ،سفريا ومندوبا دامئا
لليمن لدى اليونسكو .
وبحســب وكالة ســبأ ،فقد صدر
األحد  ،القــرار الجمهوري رقم ()20
لســنة 2019م ،قضت املادة األوىل

منــه بتعيني الدكتــور محمد صالح
جميح ســفري ًا ومندوب ًا دامئ ًا لبالدنا
لدى منظمة األمم املتحــدة للرتبية
والثقافة والعلوم (اليونسكو).
وقضت املادة الثانية من هذا القرار
العمل به من تاريخ صدوره ،وينرش
يف الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد جميح ،هو سيايس
وكاتب صحفي ميني ،ينتمي لجامعة
اإلخــوان املســلمني يف اليمن وهو
مقيــم يف بريطانيــا ،وعضو يف
مؤمتر الحوار الوطني .

الربكاين يهدد بعودة الربملان �إىل عدن للحفاظ على الدولة من االن�شطار والتمزق
األمناء  /خاص :

كشــف ســلطان الربكاين ،رئيس
مجلس النواب اليمنــي ،أن الربملان
سيســتأنف عقــد جلســات دورته
النيابية يف العاصمة عدن قريبا.
ويف مقابلة صحافية مع "الرشق
األوسط" ،قال الربكاين :،إن الربملان
ويف دورتــه الترشيعيــة القادمة
ســيبحث القضايا التي تســهم يف
إعادة بناء مؤسسات الدولة ،وإنهاء
االنقالب ،باإلضافة إىل إيقاف التمدد
اإليراين ،وتجنيب الدولة االنشــطار
والتمزق.
ومل يحــدد الــركاين ،موعد عقد
جلسات دورته النيابية يف العاصمة
عدن واكتفى بالقول :إن ذلك ســيتم
قريبا.
واتهم الربكاين املبعوث األممي إىل
اليمن مارتن غريفثس  ،باملســاهمة
يف حالــة الجمود واالنهيــار الذي
تشهده املفاوضات السياسية.
وأضــاف رئيس مجلــس النواب
اليمني" :إن جامعة الحويث ال ترغب
يف أن تكــون جــزءا مــن املجتمع
اليمنــي ،وتفضل أن تكــون ذراعا
إليران للسيطرة عىل اليمن واإلرضار
بالجــران" .وأكد يف حديثه  :إن من

يراهن عىل تغيري نهج الجامعة فهو
رهان فاشــل ،ولن يرى إال الرساب،
عىل حد تعبريه .
ويأيت ترصيح الربكاين هذا بعقد
جلســات مجلس النواب اليمني يف
العاصمة عدن يف الوقت ســبق وأن
أعلــن أبناء الجنوب عرب مجلســهم

االنتقايل عدم الســاح باستئناف
جلسات الربملان املنهي صالحيته يف
عدن .
واعترب مراقبــون يف ترصيحات
خاصة لـ"األمناء"أنها تعد تح ٍد ساف ٍر
إلرادة أبناء الجنوب ومحاولة واضحة
لتصعيد األوضاع يف العاصمة عدن .

انطالق احلملة الدولية لنزع جائزة نوبل لل�سالم من «توكل كرمان»
األمناء  /خاص :
أعلنت مؤسســة املــرأة العربية،
انطالق فعاليات الحملة الدولية لنزع
جائزة نوبل للسالم من توكل كرمان.
وقال األمــن العام ملؤسســة املرأة
العربية رئيس الحملة محمد الدليمي
«إن الربنامج التنظيمي لهذه الحملة
يتضمن جملة من املنتديات والندوات
الصحفية واإلعالميــة يف عدد من
العواصــم العربيــة والعامليــة مثل
القاهرة ،وباريــس ،ولندن ،وجنيف،
وواشــنطن ونيويورك ،وأديس أبابا
حيث مقر االتحاد األفريقي ،ولقاءات
مع عدد من الحائزين عىل جوائز نوبل
للتعريف مبامرســات توكل السلبية
الضارة» .وأكد الدليمي أن الفعاليات
صاغهــا فريق مهنــي متخصص،
تهدف إىل خلق رأي عام دويل ضاغط
باتجــاه دفع األكادميية الســويدية

ولجنــة نوبل للســام يف الرنويج
للرتاجع عن قرار خاطئ اتخذته مبنح
توكل كرمان هذه الجائزة التي أثارت
لغط ًا واستهجان ًا كبريين عند منحها
المرأة ال تســتحقها وتحصلت عليها
بطرق ملتوية خدعــت بها جمعيات
ومنظامت حقوقية وصحف ساهمت
يف خداع الرأي العام والقامئني عىل
تنظيم جائزة نوبل للسالم لشخصية
مغمورة كل ما قامت به هو انتامءها
لحركــة مصنفة إرهابيــة تعمل ليل
نهار عىل نــر اإلرهــاب والدمار
والفــوىض والخــراب يف البلــدان
العربية .وذكــر الدليمي يف كلمة له
نرشت عىل املوقع الرســمي للحملة
الدولية مبناســبة إشهار املوقع عىل
شــبكة اإلنرتنت بثالث لغات العربية
واإلنجليزية والفرنسية «أن كل امرأة
عربية تحرز نجاحــا ومتيزا يف أية
ســاحة أو ميدان من ميادين العمل
واإلبداع هــي مبعث فخــر لنا ،عدا

هذه املرأة املدعوة توكل كرمان ،فهي
عبارة عن كتلة من الحقد والكراهية
والبغضاء وبث الســموم يف جسد
أمتنا العربية لخدمة أجندات مشبوهة
من شأنها املس بصورة املرأة العربية
الناصعة يف املحافــل الدولية» .من
جهتها ،أوضحت مستشــارة الحملة
الدوليــة الدكتورة نــوال اإلدرييس
أن الحملة تســعى للعمــل مبثابرة
ومبادرات مدروســة إلرساء سابقة
يف فضاء نوبل بأنه ال بد من تصحيح
األخطاء مهام كانت أســس وتقاليد
الجائــزة؛ ألن الرجوع عــن الخطأ
فضيلــة إنســانية يف كل ثقافات
الشــعوب ويجب االنصياع ملطالبات
الرأي العام الدويل والهيئات الدولية
برضورة تجريد كرمان من حق حمل
اسم نوبل للسالم وجلبها للعدالة عرب
اإلنرتبول الدويل لتنال جزاءها العادل
جراء ما ترتكبــه من تحريض ودعم
اإلرهاب بكل أشكاله .

