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أخبار

األمناء/ خاص:
يســتمر صالح الجبواين يف التغريد خارج الرسب لصالح 
املــروع الرتيك بأمــوال قطرية وضد املــروع العريب يف 

املنطقة.
وقال أحد الجنود الذين تم تجنيدهم يف شبوة بأنهم استمعوا 
إىل كلمــة عرب الجوال من قبل صالــح الجبواين، يوم الخميس 
املايض، يف الطابور الصباحي، خاطبهم فيها ووعدهم برواتب 

كبرية وتسليح كامل.
وأضاف املجند يف صفوف تلك املليشــيات بأن الجبواين قال 
أيضا: "إن التحالف الســعودي اإلمارايت  يجب أن يرحل من كل 

شرب من أرض اليمن".
وتابع الجبواين بالقول: "لدينا قوات ســتضاف لكم قادرة 

عىل تحرير عدن والوصول إىل الضالع وإىل األرايض السعودية 
أيضا".

ويف فيديو نره عىل حســابه الرســمي  بالفيسبوك هدد 
صالح الجبواين السعودية، حيث قال: "أقول للسعوديني: إما أن 
تصلحوا ما أفسدمتوه أو ترحلوا".. منوها بالتحالف رسميا مع 

الحوثيني.
وبعد وقــوف اململكة ضــد املشــاريع اإلخوانية يف أبني 
وسقطرى اتهم الوزير املُقال اململكة باالنحراف عن أهدافها التي 

جاءت ألجلها إىل اليمن.
وعن إعالنه التحالف مع الحويث قال الجبواين: "مهام بلغت 
األوضاع الداخلية من صعوبات إال أن الشــعب اليمني لن يركع 

ولن يستسلم".

"األمناء" متابعات خاصة:
رئيس  نائــب  الغيثي،  محمــد   قال 
الخارجيــة باملجلس  العالقــات  دائــرة 
الجنــويب: "عالقتنا باإلمارات  االنتقايل 
عالقة رشاكة وليســت تبعية ويف إطار 
التحالف وترتكــز عىل بنود تخدم قضايا 

الجنوبيني".
وأضاف نائب رئيــس دائرة العالقات 
"ســبوتنيك":  مع  مقابلة  يف  الخارجية 
"اإلمــارات جاءتنــا وهــى ضمن دول 
التحالــف ومــا زالــت إىل اآلن من دول 
التحالــف، والبيان األخري بشــأن الهدنة 
أو اإلمــارات، وإمنا  الســعودية  مل يقل 
التي  والدولة  التحالــف،  دول  عن  تحدث 
تــم إخراجهــا عمليا مــن التحالف هي 
قطر بإعــالن واضح ورصيــح من قبل 
الرعية والتحالف، وبالنسبة لنا عالقتنا 

بالسعودية واإلمارات متساوية".
الغيثــي: "قضيتنا كجنوبيني  وتابع 

العريب  التحالــف  مجــيء  قبــل  بدأت 
واإلمارات  بغريه،  أو  بالتحالف  ومستمرة 
كانت موجودة يف عــدن من 2015 إىل 
2019، ومن الطبيعي أن تكون االتصاالت 
واالرتباطــات مــع اإلمــارات يف إطار 
التحالف، فهم كانوا املســؤولني املكلفني 
من قبــل التحالف مبلف عــدن، وبنهاية 
2019 انســحبت اإلمــارات من عدن يف 
إطــار عملهم بالتحالــف وباالتفاق مع 
الرياض، وجاءت القوات الســعودية إىل 
عدن، وحاليا ليس هنــاك تواجد إمارايت 
يف عدن أو يف املناطــق التي توجد بها 

نزاعات عسكرية".
وأشار الغيثي إىل أن عالقة الجنوبيني 
باإلمارات أو بالســعودية ليســت عالقة 
موظفني بصاحب مؤسسة أو رشكة، بل 
هي عالقة رشاكة يحددها أمران: موقفهم 
من قضيتنــا الجنوبيــة، واملحدد الثاين 
مواجهــة التحديــات يف املنطقة وعىل 
وتنظيم  وإيران  الحويث  مليشيات  رأسها 
البحرية والســواحل  القاعــدة واملالحة 

اليمنيــة يف الجنوب والشــامل، ومتى 
حدث خالف بيننا حــول هذين املحددين، 
سنختلف معهم وإن كنت ال أتوقع حدوث 
ذلــك؛ ألن قضية الجنــوب واضحة وال 

يستطيع أحد إلغاءها".
العالقات  دائــرة  نائــب رئيس  وأكد 
الخارجية بالقــول: "نحن أيضا مؤمنون 
بأن التهديــدات التي تواجه الســعودية 
واإلمارات تواجهنا نحن، نحن جميعا نعلم 
أن اإلمارات والسعودية يدعامن الرعية، 
لكن مــا هي الرعية التــي يدعمونها؟ 
يجــب أن نفرق بني الرعية كمســمى 
ومنظومة وبني أشــخاص يتحدثون عن 
الجميع إىل  انتامئهم للرعية، فليــأيت 
توجيهاتها  ويتبــع  الســعودية  اململكة 
بعيدا عن الــوالءات األخرى ونحن بدورنا 
سندعمه، نحن نتحدث عن جهات هي ضد 
أبو ظبي والرياض يف نفس الوقت، فمن 
يســتمع إىل صوت الرياض فهو يستمع 
إىل صــوت العقل وصوت الســالم وهو 

نفس صوت أبو ظبي أيضا".

"األمناء" خاص:
قال الخبري العســكري السعودي زيد 
العمري إن حزب اإلصالح يسعى أن يكون 

الشامل فارسيا بيد إيران، وجنوبا إخوانيا 
بيد تركيا وقطر.

وقال العمري خالل مداخلة تلفزيونية 
العربية  اململكة  "إن  )بلقيس(:  قناة  عىل 
يكون  عندما  وســيطا  تكون  السعودية 

الــراع ضمــن الرعيــة واالنتقايل 
الجنويب، وليس الراع مع الحوثيني".

وكام شكر العمري املجلس االنتقايل 
عىل موقفــه يف ســقطرى وتطهريها 

وتحريرها من غزاة اإلخوان.

حضرموت/ خاص
هادي  الرئيــس  مديــر مكتب  وجه 
خطابا رســميا إىل اللواء فرج محســن 
البحســني، محافــظ حرضمــوت قائد 
يتعلق  الثانيــة،  العســكرية  املنطقــة 

باملعالجات األمنية يف املحافظة.
باستيعاب  العليمي  تعليامت  وقضت 
100 جنــدي، من إجــاميل حصة وادي 
جندي،   3000 والصحــراء  حرضمــوت 
التحريات  يف  للعمل  وتأهيلهم  وتدريبهم 
التي  املديريات  عــىل  وتوزيعهم  األمنية 
تكرث فيهــا االغتياالت ورصــد العنارص 

اإلجرامية ورشاء عر دراجات نارية.
قبل  العامة  الخطاب ســخرية  وأثار 
مستجد  جندي   100  ، األمنية  املؤسسات 
لتوجيهات  وفًقا  ناريــة  دراجات  وعر 
األمني  نهاية لالنفالت  رئاسية ســتضع 

واالغتيــاالت آخرها يف حــرضة اللجنة 
الرئاســية التي زارت الــوادي يف األيام 

القليلة املاضية.
وكان خطاب رســمي وجهه عبدالله 
العليمــي، مدير مكتــب الرئيس هادي، 
مجلس  رئيــس  عبدامللك،  د.معــني  إىل 
الوزراء، قد أثار غضب قيادات ومشــايخ 
ومجتمعيــة  سياســية  وشــخصيات 
مدنية باللقاء التشــاوري ملكونات وأبناء 
وأصابهم  التصعيدية  ولجنتها  حرضموت 

بصدمة كبرية وخيبة أمل.
وورد يف خطــاب العليمي إىل معني 
أن اللجنة الرئاســية املكلفة بالنزول إىل 
والصحراء(  )الوادي  حرضموت  محافظة 
لالطالع عىل األوضــاع األمنية مبا فيها 
حوادث االغتيــاالت األخرية، احتوى عىل 

جملة من املعالجات.

وتضمنــت املعالجات البــدء بتنفيذ 
القرار الرئايس الذي يقيض بتجنيد 3000 
من أبناء الــوادي والصحراء عىل دفعات 
وتدريبهم وتأهيلهم ورفد األجهزة األمنية 
بهم يف مناطق الــوادي والصحراء، كام 
تضمنت املعالجــات اعتامد كلفة الخطة 
األمنيــة املرفوعة لنائب رئيــس الوزراء 
املحلية  الســلطة  الداخلية من قبل  وزير 
للقيام  األمنية  لألجهزة  الجاهزية  إلعادة 
بدورها يف مديريــات الوادي والصحراء 
واعتــامد 300 مليون ريال لتنفيذ الخطة 

األمنية.
والنخــب  الوجاهــات  واعتــربت 
الحرضميــة املعالجــات ال ترتقــي إىل 
الحد األدىن من املطالــب التي تضع حدا 
املتفيش ويســتهدف  األمني  لالنفــالت 

قيادات وضباط وأفراد أمن ومواطنني.

األمناء/خاص:
قال رئيس مجلس النواب الشــيخ ســلطان الربكاين إن »اآلمال تتجه نحو 
الرياض« لطي صفحة الخالفات بني قوى الرعيــة اليمنية وتجاوزها، مبينًا 
أن القيادات اليمنية ســتعمل بدعم من السعودية، عىل تنفيذ »اتفاق الرياض« 

بحذافريه »وستعود املياه إىل مجاريها«.
وأوضــح رئيس مجلس النــواب يف لقاء مع صحيفة »الرق األوســط« 
أن اجتامع الرئيــس اليمني عبد ربــه منصور هادي برئيــس الربملان ونوابه 
ومستشاريه ورؤساء الكتل واألحزاب، إضافة إىل التحالف، »سيزيل الخطر من 

أجل ترجمة التحالف ملواجهة الحوثيني واملروع اإليراين«.
وأضاف أن زيارة أعضاء الربملان »أمر طبيعي وليس فيها ما يدعو إىل الشك 
لدى البعض الذين حاولوا التأويل والتفســري، نحن حلفاء وذهابنا إىل اململكة 
من أجل مصلحة اليمن التي تعمل الريــاض ليل نهار من أجله. هذا هو اليشء 

الطبيعي ووجودنا يف هذا الظرف غاية يف األهمية«.
وتابع الربكاين أن »اتفاق الريــاض« يعالج ما يخص املحافظات الجنوبية 
والرقية والخالف مع املجلــس االنتقايل، »وتم توقيعه وباركه العامل ومل نعد 
بحاجة لتوقيع اتفاقات أخرى كام يشــيع البعض، لكننا ســنعمل مع القيادة 
السعودية عىل ترجمته عىل أرض الواقع ومع القيادة الرعية برئاسة الرئيس 

هادي والحكومة، وستتم لقاءات من أجل ذلك، وليس يف ذلك رضر أبدًا«.
وشدد عىل أن »قناعتنا وتحالفنا ملواجهة الحويث واستعادة الدولة اليمنية 
والرعية والوحــدة والدميقراطية، لكن البعض يحــاول التوهان يف صغائر 

األمور ويرتك عظامئها«.
وأكد الربكاين أن »الجميع ســيعمل كفريق عمــل واحد من أجل تحقيق ما 
تم االتفاق عليه وتنفيذه وتحويلــه إىل واقع عميل، ومن أجل ترجمة التحالف 
ملواجهة الحوثيني واملروع اإليراين. هذه القضايا التي سنبحثها والتي سنعمل 

من أجلها«.
وشدد عىل رضورة تجاوز االختالفات بني قوى الرعية، قائاًل: »هذه قضية 
رئيســية تؤرق الجريان وتهمنا نحن كيمنيني بــأن نعمل عىل تجاوزها وحلها 
بشــكل رسيع، ولن نعود من الرياض إال وقد تجاوزنا هــذا الخطر، وتم تنفيذ 
اتفاق الرياض بحذافــريه ونصوصه وبنوده عىل واقع األرض وعادت املياه إىل 

مجاريها. هذه خالصة ما سنعمل عليه وما جئنا من أجله«.
ووصف رئيس الربملان القيادات التي وصلت الرياض بـ»رجال الدولة الذين 
يعرفون واجبهم واعتزازهم بأرضهم وبلدهم«، مطالبًا بـ»عدم املزايدة عليهم أو 
إلصاق التهم بهم... من عملوا عرات السنني يف خدمة األوطان ال ميكن إال أن 
يكون الوطن يغيل يف دمائهــم وعروقهم. ومن وقت آلخر هناك رضورات وال 
تعني أن يباح فيها املحظور. قد ال يسمعون صوتًا من أجل مصلحة األوطان، ألن 

الضجيج والراخ ال ينفع، وإمنا العمل الجاد واملثمر« .

االمناء/ خاص
أكد الخبري العســكري الخليجي العقيد املتقاعد خلفــان الكعبي أّن رفض 

الرعية االلتزام بالهدنة سيكون له رد فعل.
وقال الكعبــي يف تغريدة له عىل "تويرت": "هنــاك  خالفات بني الرعية 
كادت أن تصل لالشــتباك خالل اجتامع بينهم لتحديد املســؤول عن إعطاء أمر 

التقدم ملهاجمة الجنوب".
وأضاف أن هناك: "إشــادات بالتزام املجلس االنتقــايل بهدنة وقف إطالق 

النار".
وأشار العكبي "يبدو أن امليرسي هو من أعطى أمر الهجوم". 

واختتم بالقول: "عدم التزام سفهاء الرعية بالهدنة سيكون له رد فعل".

االمناء/ خاص
اعترب السيايس السعودي خالد الزعرت أن التحركات العسكرية والسياسية 
للمجلس االنتقايل لفرض اإلدارة الذاتية يف الجنوب شكلت صفعة لقطر وتركيا.
وقال الزعــرت يف تغريدة له عىل "تويرت": " الثقة الشــعبية الجنوبية يف 
املجلس االنتقايل الجنويب ومباركة تحركاته السياســية والعســكرية الهادفة 
لفرض اإلرادة الوطنّية ألبناء الجنوب العريب، كانت صفعة لـ  قطر و  تركيا التي 

كانت تعتقد أن باستطاعتها اخرتاق الجنوب العريب عرب أدواتها اإلخوانية".
واختتم الزعرت بالقول: "االنتقايل الجنويب ميثل الجنوب". 

اجلبواين: قواتنا قادرة على الو�ضول اإىل ال�ضالع والريا�ض

م�ضوؤول يف النتقايل: هذه هي حقيقة عالقتنا بالإمارات

خبري �ضعودي: حزب الإ�ضالح كان ي�ضعى لت�ضليم �ضقطرى اإىل تركيا

خطاب للعليمي موجه اإىل البح�ضني يثري ال�ضخرية

برملاين: لن نعود من الريا�ض اإل بتنفيذ التفاق 
بحذافريه وحتويله اإىل واقع ملمو�ض

خالفات كبرية بني قيادات ال�ضرعية يف 
الريا�ض وخبري ع�ضكري يك�ضف ال�ضبب

�ضيا�ضي �ضعودي: فر�ض الإدارة الذاتية يف 
اجلنوب كانت �ضفعة يف وجه قطر وتركيا


