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أخبار

»األمناء« خاص : 

 كشف رئيس الدائرة اإلعالمية لحزب اإلصالح اإلخواين 
عيل الجرادي أن هناك تحركا إلزاحة هادي من املشــهد 

السيايس.
وقــال الجرادي يف تغريدة له عــى »تويرت«:  »هناك 
توجه من بعض القوى الدولية واإلقليمية إلزاحة الرئيس 
هادي عن املشهد واستبداله بأي صيغه توافقية أخرى«.

وأضاف الجرادي: »إن الرئيس ليس مستهدفا كشخص 

لكن املطلوب إزاحة رشعيته املنصوص عليها بقرار دويل 
ليتمكنوا من رسم الخارطة بعيدا عن رشعية الجمهورية 
اليمنيــة االتحادية وفق تقســيامت جغرافية ومذهبية 

جديدة«.
يذكر أن حزب اإلصالح اإلخواين أحكم ســيطرته عى 
القرار الســيايس للرشعية اليمنية منــذ انقالب الحزب 
اإلخواين عى الحكومة التوافقية برئاسة خالد محفوظ 
بحاح وتعيني عيل محسن األحمر نائبا للرئيس وبن دغر 

رئيسا للوزراء قبل خمس سنوات.

»األمناء« خاص :

تساءل مدير مكتب قناة العربية يف اليمن، اإلعالمي 
حمود منرص، عن سبب تأجيج الرصاع يف تعز، وملصلحة 

من.
وتســاءل منرص يف تغريدة له: » ملصلحة من تأجيج 

الرصاع يف تعز؟«.. مشــرا إىل أنه بإرصار عيل محسن 
تم تعيني قائد غر مرغوب به للواء 35.

وأضاف: »هل هي تصفية حســابات سنحانية بدماء 
أبناء تعز تحت غطاء الرشعية؟«.

وأردف: »مــا هكذا تورد اإلبل يا فخامة الرئيس، وأنت 
تعلم أن قرار التعيني الذي خرج عيل محســن من عندك 

متأبطا به ليال سيشعل النار يف تعز«.

عدن / األمناء / خاص :
للجنوب،  الذاتية  اإلدارة  أصــدرت 
عرص أمس، بيانــا هاما حذرت فيه 
التامدي  مغبة  من  اليمنية  الحكومة 
يف االســتمرار بعدم رصف مرتبات 
منتســبي القوات املســلحة واألمن 

الجنويب .
وأوضح البيان بــأن قيادة اإلدارة 
يف  تدارســت  للجنــوب  الذاتيــة 
الذي عقدته  اجتامعها االســتثنايئ 
مــع القيادات العســكرية واألمنية 
الجنوبية، ما آلت إليه األمور بســبب 
ممثلة  اليمنيــة،  الحكومــة  تعنت 
بالبنك املركزي بعدن، وإرصارها عى 
القوات  منتسبي  مرتبات  رصف  عدم 
كحق  الجنــويب،  واألمن  املســلحة 
للرشع  خالفًا  حقوقهم  من  مرشوع 

عامنا  يف  تجاوزت  والتي  والقانون، 
هذا 2020م خمسة أشهر، ناهيك عن 
املتخلفات السابقة للعام قبل املايض.

وأضافــت: »إن هــذا التعنت ُيعد 
سلوكًا مشــينًا وغر إنساين، تجاه 
هــذه الفئة مــن الشــعب صانعة 
االنتصارات، ومن كان لها دور حاسم 
بهذه  قــد أرض  الجنوب،  تحرير  يف 
الفئة أميــا أرضار، يف حني ال زالت 
تقدم التضحيات الجسام يف جبهات 

الرشف والعزة«.
مشرة إىل أن »ما يحّز يف النفس 
أن يتم تجاهل أبســط حــق لهؤالء 
األبطــال وهو حــق الحصول عى 
الراتــب، وأن يلجأ هؤالء األبطال إىل 
بوابة  أمام  لالعتصــام  خيام  إقامة 
معسكر التحالف، دون أن يحرك ذلك 

اليمنية وممثلها  الحكومــة  ضامئر 
البنــك املركزي يف عــدن يف إطالق 

مرتباتهم«.
 وأكدت أنه »وأمام كل ذلك وحتى 
ال تصل األمور إىل ما ال يحمد عقباه، 
فــإن اإلدارة الذاتيــة للجنوب تدعو 
الحكومــة اليمنيــة إىل تغليب لغة 
إطالق  يف  والقانون،  واملنطق  العقل 
املرتبــات التي تســلمت إدارة البنك 
املركزي يف عدن شيكاتها وكذا رصف 
البنك،  لدى  املتخلفــة  املرتبات  بقية 
مــا مل فــإن اإلدارة الذاتية للجنوب 
وانطالقًا من مســؤوليتها وواجبها 
ســتكون مضطرة إىل اتخاذ ما يلزم 
القوات  أفــراد  لحصول  التدابر  من 
املسلحة واألمن الجنوبية عى حقهم 

يف الراتب كاماًل غر منقوص«.

األمناء/خاص :

رئيس  الحيــدري،  عنــرت  قــال 
التجمع الدميقراطي الجنويب »تاج« 
داخل  حادا  انقساما  هناك  إن  بعدن، 
الحكومة املعرتف بها دوليًا بســبب 
محاولة حزب اإلصالح إسقاط معني 
للحكومة،  الحايل  الرئيس  عبدامللك، 
من ترأس الحكومة املشرتكة املقبلة.

»سبوتنيك«  لوكالة  ترصيح  ويف 
بـ«قوى  أسامها  من  الحيدري  اتهم 
اإلصالح«  حزب  وباألصح  الشــامل 
مبحاولة »إفشــال اتفاق الرياض«. 
مضيفًا: »وانقســمت الرشعية فيام 

بني رافــض ومؤيد، وتطــور األمر 
بالخروج علنــا للوقوف ضد االتفاق 

وضد التحالف العريب«.
»هناك  أن  إىل  الحيدري  وأشــار 
برتكيا  ارتباطها  أفصحت عن  جهات 
وقطر ومطالبتها بشكل علني لرتكيا 

بالتدخل يف املنطقة« - حد زعمه.
»التحالف  أن  الحيــدري  ويعتقد 
أدرك خطورة األمر ويســعى جاهدًا 
الشاملية  القوى  االتفاق مع  إلنجاح 
الدائم من  للتعــاون  املعتدلة إضافة 
املجلــس االنتقايل بتنفيــذ االتفاق 
تقودها  التــي  للحــرب  ورفضــه 
مليشــيات حزب اإلصالح التي تركت 

محاربة الحويث مبأرب وقدمت عى 
غزو مناطق الجنوب«.

ومنذ تعيينــه يف أكتوبر 2018، 
يف  ونشــطاء  بارزة  قيادات  أعلنت 
حزب اإلصالح رفضها لتسمية معني 
عبدامللك رئيسًا للحكومة خلفًا ألحمد 

عبيد بن دغر.
ويجــري الرئيس عبدربه منصور 
بالعاصمة  إقامتــه  مقر  يف  هادي 
السعودية الرياض، مشاورات حثيثة 
ورئاســة  مع مســؤويل حكومته 
السياسية  واألحزاب  النواب  مجلس 
منذ أكرث من أسبوعني حول تسمية 

شخصية رئيس وزراء جديد.

الرياض/ األمناء/ خاص :           

كشفت  مصادر يف العاصمة الســعودية الرياض لـ »األمناء« بأن نائب الرئيس 
اليمني عيل محسن  األحمر، بعث رسائل غر مبارشة إىل قيادات جنوبية يف الرياض 

مفادها أنه  ليس له عالقة يف معارك شقرة بني قوات الرشعية والقوات الجنوبية.
وأوضحت  تلك املصادر أن  األحمر أيضا قد تحدث يف وقت سابق أثناء سر املعارك 

بأنه ليس له أي دور  فيام يحصل يف شقرة.
مصادر أخــرى قالت لـ«األمناء« إن التحالف العــريب يف الرياض كان يعلم بأن 
عيل محسن  مل يكن حارضًا بقوة بحسب بعض الترسيبات التي نقلت أيضا للقيادات 

الجنوبية يف الرياض.
وكشفت مصادر أن هناك ما يشبه الخالفات غر املعلنة بني قيادات يف الرشعية.

ويعتقد مراقبون سياســيون  بأن الكلمة التي ألقاها هــادي مل يذكر  فيها عيل 
محسن كام هو معتاد باعتباره نائبا للرئيس بحسب الربوتوكوالت املعتادة.

وأكد املراقبون أن هدف عيل محسن من تربئة نفسه من معارك شقرة هو  توصيل 
رسائل للرشعية أو بعض أقطاب الرشعية.

األمناء / متام العلوي :

قال مدير دائرة التوجيــه املعنوي عيل منصور الوليدي بأن بيان اإلدارة الذاتية 
للجنوب والذي صدر عرص امس االثنني كان " شجاع املوقف وقوي االرادة ونبيل 

االنسانية وكفوء املسؤولية الوطنية ".
وقال الوليدي يف تعليقه عى البيان : " نرحب باإلشــارات الطيبة التي وردت 
يف بيان االدارة الذاتية فيام يتعلق مبوقفهم تجاه مطالب اعتصام العســكريني 

واألمنني ، ونعتربها خطوة جبارة تستحق االحرتام.

األمناء / خاص :

أكــد الكاتب واملحلل العســكري 
اإلخوان  إن  النــي،  العميد خالــد 
وعصابــة 94 تركيزهم منصب فقط 

عى منابع النفط واملنافذ البحرية.
وقال يف تغريــدة عرب "تويرت": 
ال   ٩٤ وعصابــة  اإلخــوان  "حاليًا 
يريــدون عدن وهم عى اســتعداد 
يعطونكــم التزاما بهــذا، هم فقط 

ومنافذ  والغاز  النفط  منابع  يريدون 
بحرية وبرية".

ومىض بقوله: "وبحكم تواجدهم 
أبني وشبوة وحرضموت واملهرة  يف 

فقد حققوا ما يريدون".
محصورين  البقاء  عدم  إىل  ودعا 
يف عدن، مؤكدا بأن عى الجنوبيني 
الجنــوب..  أرض  بكامــل  التمــدد 
ومختتــام ترصيحه بالقــول: "وال 

أبالغ إذا قلت إننا قادرون".

األمناء/خاص:

الخارجية يف حكومة   رفض وزير 
تقديم  الحرضمــي  محمد  الرشعيــة 
التي وصفها  اعتذار للنخبة الحرضمية 

باملليشيات.
وقال مصدر رفيــع لـ«األمناء« إن 
الحرضمــي  رد عى رســالة محافظ 
حرضموت البحسني التي بعثها للرئيس 
هادي يطالب فيها الحرضمي باالعتذار 
للنخبة عى  وصفه لها باملليشيات يف 
ترصيح رسمي قبل أيام عى الرغم من 
أن قرار إنشــائها جاء بقرار جمهوري 

صادر عن الرئيس هادي.

وأضاف املصدر أن الرئاســة أبلغت 
الحرضمــي بأن عليه االعتــذار فكان 
الرد من الوزيــر الحرضمي: »لن أعتذر 
للمليشــيات التابعة لإلمــارات«.. يف 

إشارة إىل قوات النخبة الحرضمية .
وبعد  فإنــه  للمصــادر  وطبقــا 
ضغوطات من الرئاسة قال  الحرضمي 
بأنــه ســوف يتواصل مــع املحافظ 
البحسني دون تقديم أي اعتذار رسمي، 
كام طلب البحسني يف رسالته املوجهة 

إىل الرئيس.
الخارجية  أن ترصيحات وزير  يذكر 
قبل  الحرضمية  النخبة  ضد  الحرضمي 
أيام القت استهجانا من أبناء حرضموت 

والجنوب عامة.

علي حم�شن الأحمر: لي�س يل عالقة باحلرب يف �شقرة

مدير دائرة التوجيه املعنوي : بيان الإدارة 
الذاتية �شجاع املوقف وقوي الإرادة

حملل ع�شكري: الإخوان يركزون على منابع 
النفط.. وعلى اجلنوبيني التمدد

وزير خارجية ال�شرعية: لن اأعتذر  للملي�شيات يف ح�شرموت

رئي�س دائرة الإعالم حلزب الإ�شالح: هناك حترك دويل لإزاحة هادي من امل�شهد

تاأجيج ال�شراع يف تعز مل�شلحة من؟

فيما الإ�شالح ي�شر على اإ�شقاط »معني«.. اخلالفات ت�شتعل داخل ال�شرعية

الإدارة الذاتية للجنوب: �شن�شطر لتخاذ ما يلزم ل�شرف مرتبات الع�شكريني اجلنوبيني

األمناء/خاص: 
أكد الســفر الربيطاين لدى اليمن مايكل آرون 
أن الرئيــس اليمني عبدربه منصــور هادي مطالب 
اليوم بتقديم تنازالت سياسية إلرشاك االنتقايل يف 

الحكومة التي نعرتف بها جميعا.

وقال الســفر يف بث مبارش عى إحدى املواقع 
اليمنية: »االنتقــايل أصدقاؤنا ولديهم  اإللكرتونية 
مكتب بلندن ونحــن نتعامل معهم كجزء من القوى 
اليمنية ونستمع آلرائهم ولهم دور كبر يف املجتمع 
اليمنــي وخاصة الجنوب. وبالنســبة لالنفصال أو 

االســتقالل فهذا هدفهم ومطلبهم هم وليس نحن، 
واليمن يف وضــع معقد اليوم مع الكورونا وانهيار 

االقتصاد«.
وأضاف  السفر آرون: »إن الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي مطالب اليوم بتقديم تنازالت سياسية 

اتفاق جديد مع املجلــس االنتقايل برعاية  لتوقيع 
السعودية يتضمن جعل املجلس جزًءا من الحكومة 
الرشعيــة التي نعرتف بها كأجانــب، مقابل إيقاف 
الحرب بأبني وتراجــع االنتقايل، الرافض للرشعية، 

عن اإلدارة الذاتية للجنوب«. .

ال�شفري الربيطاين: النتقايل يلعب دورا كبريا يف املنطقة ونتعامل معه كجزء من القوى اليمنية


