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(النقيب) ي�شارك يف فعاليات جل�سات
جمل�س حقوق الإن�سان يف جنيف

األمناء/خاص:
توجه قيادي يف املجلــس االنتقايل الجنويب إىل جنيف للمشــاركة يف
فعاليات الجلسات األممية ملجلس حقوق اإلنسان.
وأعلن القيــادي د.عيدروس النقيب رئيس دائــرة العالقات الخارجية يف
املجلس عن مغادرته مطار مانشسرت الدويل يف طريقه إىل جنيف للمشاركة
يف بعض الفعاليات املرافقة لجلســات مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
يف دورته الواحدة واألربعني املنعقدة هذه األيام يف مدينة جنيف السويرسية.

ناطق االنتقايل يوجه انتقا ًدا
الذ ًعا حلزب الإ�صالح

األمناء/خاص:
وجه متحدث املجلس االنتقايل الجنويب املهندس /نزار هيثم ،انتقادًا الذعً ا
إىل حزب اإلصالح اإلخواين يف اليمن ،بسبب حربه ضد اإلمارات.
وكتب هيثم ،يف تغريدة له عىل موقــع التواصل االجتامعي تويرت“ :يف
عام ٢٠١٢م فشــلت الحكومة اليمنية بتقديم الخدمات للمواطنني وحينها
عرب قنوات الحكومة شاهدنا دموع رئيس الوزراء اليمني آنذاك باسندوة التي
ساهمت بانتشار املقطع عرب القنوات وشاهده الخارج قبل الداخل”.
وتابع“ :بتوجيهات من رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشيخ خليفة
حفظه الله ورعاه ،انطلقت حملة (ســندهم ) إلغاثة الشعب عرب حملة تربع
واسعة وحينها شاهدنا األطفال اإلماراتيني واقفني بالصفوف ليتربعون قبل
الكبار وتم سؤالهم ملاذا ستتربعون بأموالكم؟”.
وأضاف“ :فــردوا :إن الدموع التي خرجت من باســندوة قطعت قلوبنا،
وأحببنا أن نتربع بقيمة الشوكالتة للحكومة تعاطفا معهم”.
راق من أهلنا يف اإلمارات
وأكد متحدث االنتقايل ،أن هذا “موقف إنساين ٍ
ومع هذا شــنت مواقع تابعة لحزب اإلصالح حملــة إعالمية مضادة تدعوا
للغضب من هذه الحملة وتعتربها إهانة للشعب”.
واســتطرد“ :يف حقيقة األمر لن تنتهي حمــات التحريض املوجهة ضد
اإلمارات وضد اململكة العربية السعودية وضد كل من سيقدم الدعم واإلغاثة
للشعب فمن يحرك اإلصالح اليهمه مصلحة الشــعب بقدر مايهمه التسلط
والنهب للموارد أو أن البديل هو دعمهــم الكامل للتخريب والفوىض ونرش
اإلرهاب يف كل املناطق”.

قيادي يف االنتقايل:م�أرب تدفع فاتورة
ا�ست�ضافتها للزيود

األمناء/خاص:
قال القيادي يف املجلــس االنتقايل الجنويب عضــو الجمعية الوطنية
الجنوبية "جامل بن عطاف" إن "مأرب تدفع فاتورة استضافتها للزيود.
وقال بن عطاف يف تغريدة نرشها عىل حسابه يف "تويرت" ":مأرب تدفع
فاتورة استضافتها للزيود كام دفعت الجنوب مثن ًا باهض ًا قبل ذلك".
جاء ذلك خالل تعليق بن عطاف عىل مقتل نائب مدير أمن محافظة مأرب
صباح أمس عىل يد مسلحني قبليني.

قوات احلزام الأمني تطيح بع�صابة
تزوير عمالت نقدية يف العا�صمة عدن

عدن/األمناء/خاص:
نجحت قوات كتيبة حزم ""٣التابعة أللوية الدعم واإلسناد من اإلطاحة
بعصابة تزوير للعملة املحلية وتداولها يف األسواق بعدن.
ويف تفاصيــل العملية قال قائد كتيبة حــزم " "٣محمود الكلدي " إن
قواته ألقت القبــض عىل عصابة مكونة من "ثالثة أشــخاص بعد رصد
وتحري "وبحوزتهم ٤٧٩ألف ريال ميني فئــة ألف ريال مزورة يف إحدى
الفنادق بخط التسعني باملنصورة.
وأضاف الكلدي ":أن التحقيقات األولية مع أفراد العصابة أفضت إىل أن
أحد ضباط القــوات الخاصة التابعة للحوثيني املتواجد يف صنعاء هو من
يديرهم ويزودهم بالعملة املزورة مقابل نسبة عن كل مبلغ يتم التعامل فيه
باألسوق املحلية".
وأوضح قائد كتيبة حزم  ٣قيام العصابة بترصيف هذه األموال بطريقة
رشاء بعض االحتياجات من أصحاب البقاالت والصيدليات ليتم االستفادة
من بقية املبلغ من الفلوس السليمة.
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الدكتور خالد ال�صبيحي يبلغ عن اختفاء �شقيقه يف ظروف غام�ضة

عدن  /األمناء  /خاص
حرض إىل مقــر صحيفة "األمناء"
د  .خالد الصبيحي لإلبالغ عن اختفاء
شقيقه حســن ســعيد ثابت التبع
وهو جندي يف معسكر عباس والذي
اختفى منذ أكرث من ثالثة أسابيع ..
وقال د  .خالد الصبيحي :إن شقيقه
حسني نزل إىل عدن قبل ثالثة أسابيع
لغرض اســتالم بطاقته العســكرية
الجديدة من معســكر عبــاس وقد
خرج هو وعدد من زمالئه للمقيل يف
ساحل أبني وأفاد زمالؤه بأنه استأذن
عرصا لكونه
منهم يف الساعة الرابعة
ً

مســاف ًرا إىل البالد وانقطعت أخباره
من ذلك الحني .

وأشار د  .خالد بأنه قام بالبحث عن
شقيقه الذي قال :إنه يعاين من حالة
نفســية  ،يف املعسكر واملستشفيات
ومراكــز الرشطة ومل يتم العثور عىل
أي معلومــات عنه  ،وناشــد أجهزة
األمن يف عــدن ولحج التعاون معهم
يف البحث عن شــقيقه والكشف عن
مصريه  ،كام ناشــد املواطنني أو أي
شخص لديه أي معلومات عن شقيقه
التواصل عــى الرقم ()717506652
أو ( )733111138وله جزيل الشــكر
والتقدير .

ال�شعيبي  :ال�صراع العميق داخل ال�شرعية هو �سبب ف�شلها

األمناء/خاص:
أفاد املحامي والناشــط السيايس
الجنــويب يحيى غالب الشــعيبي أن
الــراع العميق داخــل الرشعية هو
ســبب فشــلها وتآكلها ،موضحا أن
الرصاع الخفي ســيظهر إىل السطح
بوضوح.
وأشار الشعيبي يف تغريدة له عىل
(تويــر) رصدها محــرر "األمناء"

 ":أن تنظيم اإلخوان املســلمني لدى
الرشعية يســابق الزمــن مبزيد من
حصد مكاسب".
استياء
وأشار الشعيبي إىل أن هناك
ً
إقليم ًيا ومحيل من صدور قرار بتعني
إخواين يف السلك الدبلومايس بدون
وجود وزير خارجية ومبرض الرئيس
هادي وبيوم إجازة ،مشــدد ًا عىل أن
هناك مفاجآت قادمة.

قائد اللواء اخلام�س دعم و�إ�سناد العميد خمتار النوبي ينعي الفقيد ( ال�شاذيل )

ردفان /األمناء /صبري عسكر :

نعى قائد اللواء الخامس دعم وإســناد
العميــد مختــار النويب وفــاة املناضل
الشــاذيل محمد مهدي الذي تويف يوم
الثالثاء املوافق  2يوليو 2019م إثر مرض
مفاجئ أمل به وهــو يف ميادين النضال
والعمل الوطني .
وأعتــر العميد مختــار النويب رحيل
الفقيد " الشاذيل " خســارة مؤملة عىل
الثورة الجنوبية كواح ٍد من كوادر الجنوب
األوفيــاء الذين وقفوا كالطود الشــامخ
أمام كل التحديات واملغريات وفي ًا للقضية
التي كان يؤمن بهــا حتى فاضت روحه
الطاهرة إىل بارئها .
وقــال العميــد النويب :إنــه وبرحيل
املناضل الشاب الشــاذيل خرس الجنوب
وردفــان خصوصــا مناض ًال فــذ ًا متيز
بالكفاءة والشجاعة حام ًال بني جوانحه
همــوم وطــن وقضية ومبــادئ وقيم
مجتمعة .
مختتام ":عزاؤنا كبري واملصاب جلل...
إننا يف قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد
نعزي أنفســنا أوال  ،والشــعب الجنويب
كافة بهــذا الرحيل الفــادح كام نتقدم
بخالص التعازي القلبية الصادقة إلخوانه
فضل وعبدالســام وأحمد وجميع األبناء
واألخــوة واألهل واألقــارب يف ردفان /
الجبهة بجــر  ،ونبتهل إىل الله عز وجل

أن يلهمنا جميعً ا ويلهم أهله وذويه الصرب
والســلوان وأن يتغمد الفقيد الشــاذيل

بواســع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح
جناته...إنا لله وإنا إليه راجعون ".

(�أبوظبي) متنح ً
فنانا عدن ًيا راتبـًا �شهر ًيا

األمناء  /خاص:

فنان عدين
قررت قناة أبوظبــي منح
ٍ
قدير راتبا شــهريا بعد انقطاع معاشــه
التقاعدي .
وزف اإلعالمــي يــارس عبدالله رئيس

تحرير برنامج "اليمن يف أســبوع" قرار
القناة مــن خالل تغريدة عىل حســابه
(بتويرت) " :أعلم أن األوضاع السياســية
متوتــرة يف بعض املحافظات ...لكن ذلك
يجــب أن ال يدفعنا إىل إهــال املبدعني
كعمالق الفكاهــة الغنائيــة واملونولج

العدين فؤاد الرشيف الذي يعاين الوحدة
واملــرض وكرب الســن وانقطــاع راتبه
التقاعدي".
وأضاف" :ومن هنا تتكفل قناة أبوظبي
برصف راتب شــهري متواصل للمبدع...
تقدي ًرا له".

