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أخبار

األمناء / خاص :
 

خاصة  مصــادر  أكــدت 
بأن اللقاء الــذي جمع الرئيس 
عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس 
والرئيس  الجنــويب،  االنتقايل 
هادي،  منصور  عبدربه  اليمني 
مســاء الخميس يف العاصمة 
لقاء  الرياض كان  الســعودية 

هامًا ومحوريًا وايجابيًا. 
وأوضحت املصادر أن اللقاء 
تم فيه االتفاق حول العديد من 
مقدمتها  ويف  الهامة  القضايا 
ملواجهــة  الجهــود  توحيــد 
وايران،  الحــويث  مليشــيات 

وكذلك مواجهة الجامعات االرهابية وداعميها من االحزاب 
والقوى والشخصيات.

 وبحســب املصادر فقد تركز اللقــاء ايضا عىل اتفاق 
الريــاض وما نص عليه ورضورة انجــازه، ويف مقدمته، 
الية ترسيع اتفاق الرياض وتطبيقه وانجاحه، وتشــكيل 
الجنوب والشــامل، وانسحاب اي  الحكومة مناصفة بني 
قــوات قدمت من مــأرب اىل ثكناتهــا وعودتها ملواجهة 

مليشيات الحويث يف مأرب ومحافظات شامل اليمن.
 وجاء اللقاء يف جو ســاده املصري املشرتك والتفاهم 
االخوي عىل تجــاوز العقبات التي كانــت تضعها بعض 
العنارص الحزبية املأزومــة املعرقلة التفاق الرياض، حيث 

اتفق الطرفني عىل تجاوز تلــك العراقيل وتطبيق االتفاق، 
باملناصفة بني  الجديدة  الحكومة  والتوافق حول تشــكيل 
الجنوب وبني الشــامل، والعمل عىل استقرار املحافظات 
املحررة وتنميتهــا بالتزامن مع توحيــد الجهود ملواجهة 

املليشيات الحوثية واالرهابية معًا.
 وطبقا للمصادر فان تشــكيل الحكومة ســوف يتم 
االعالن عنه خالل االيام القليلة القادمة، خاصة بعد تقديم 
طريف اتفاق الرياض، للمرشحني ، ليقوم التحالف العريب 
باختيار االفضل ومن ثم يقوم الرئيس اليمني هادي بإصدار 
قرارات التعيني وفق االختيارات والرتشــيحات املقدمة من 

الطرفني.

األمناء / خاص :
 

تزامن أي تقدم يف مســار تذليل 
العقبــات أمام تنفيــذ اّتفاق الرياض 
وإعــالن الحكومة مــع ارتفاع وترية 
التصعيــد مــن قبل ما يعــرف بتيار 
الدوحة يف الحكومة ، والذي يســعى 
إىل إفشــال االتفاق ودفع األمور نحو 
املواجهــة العســكرية بــني املجلس 

االنتقايل والقوات الحكومية.
املعاديــة  الترصيحــات  وبعــد 
للتحالــف العريب التــي أطلقها نائب 
رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز 
قيادات  أحد  بأنه  يوصف  الذي  جباري 
تيار الدوحة يف الرشعية، هاجم وزير 
النقل املســتقيل صالح الجبواين دور 
الســعودية من خالل اتهام الســفري 
آل جابر  اليمن محمد  الســعودي يف 
اليمني”  امللف  بأنه “صار عبئا عــىل 
بحسب ما جاء يف تغريدة عىل تويرت 
للجبواين قــال فيها “أدعو ويل العهد 
األمري  وأخاه  سلامن  بن  محمد  األمري 
خالد إلعادة فتح ملــف آل جابر الذي 

أصبح عنوان الفشل يف امللف اليمني”.
الجديد  الهجوم  وعن خلفيات هذا 
سياســية  مصادر  قالت  للجبــواين 
مينية، إن موقف الجبواين جاء نتيجة 
التوافــق بني املكونــات اليمنية عىل 
اســتبعاد وجوه التأزيم ورموز التيار 

القطري من الحكومة القادمة.
أن ترصيحات  املصــادر  وأضافت 
الجبواين الذي يقود ميليشــيا ممولة 
شــبوة،  محافظة  يف  الدوحــة  من 
أطلقها  مامثلة  ترصيحات  مع  تتناغم 
مســؤولون مينيون من املوالني لقطر 

بهدف عرقلة تشكيل الحكومة.
ويخــى هؤالء املســؤولني من 
من  اكتسبوه  الذي  نفوذهم  خســارة 
خالل مواقعهم الرسمية التي مّكنتهم 
مــن لعب دور تخريبــي لصالح قطر 
وتركيا، يف الوقت الذي ال ميتلكون أي 
مقومات تأثري أخرى يف حال خرسوا 
مناصبهم الحكومية بالنظر إىل انعدام 

تأثريهم االجتامعي أو السيايس.
التي  الترصيحات  هــذه  وترتافق 
تتهم دول التحالف بفرض وصاية عىل 

ميدانية  تحــركات  مع  الرشعية  قرار 
ميليشــيات  بها  تقوم  األرض  عــىل 
مســتحدثة ممولة مــن الدوحة يف 
شــبوة وتعز واملهرة تســعى لتفجري 
أجندات  العســكري وتنفيــذ  الوضع 
تأيت يف ظل  األرض  مشــبوهة عىل 
مؤرشات عىل تقــارب حويث إخواين 
ومساع تركية للدخول عىل خط األزمة 

اليمنية.
أيام قليلة شــهدت منطقة  وقبل 
طــور الباحــة يف محافظــة لحج 
شاميل عدن مواجهات هي األوىل من 
نوعها بني القــوات الجنوبية وقوات 
حكوميــة مدعومة من قبل الحشــد 
التمّدد يف لحج  الشعبي كانت تحاول 
وتطويــق عدن من الشــامل، بهدف 
إكامل مثلث الحصار الذي يســتهدف 
محارصة العاصمة عــدن من رشقها 
حيث تتواجــد قوات اإلخوان يف أبني، 
وشاملها من خالل انتشار قوات تابعة 
إضافة  لحج،  الشــعبي يف  للحشــد 
تهاجم  التي  اإلخوان  ميليشــيات  إىل 

محافظة الضالع بشكل مستمر.

األمناء / خاص :
 

 قال مستشــار وزيــر الداخلية 
»عدنان السيد« بأن شيكات منتسبي 
الجيــش واألمــن قد تــم توقيعها 
إرسالها  و  أســابيع  منذ  وتجهيزها 

للاملية.
 وأكــد »الســيد« يف ترصيــح 
رصف   تأخري  ســبب  أن  لـ«األمناء« 
املرتبات يعــود إىل رفض نائب مدير 
البنك املركزي بعدن »شكيب حبييش« 

متريــر رصف الشــيكات دون إبداء 
أي توضيح عن  ســبب رفض رصف 

املرتبات . 
التأخري  : » هذا  وأضاف الســيد 
الذي يعــود لتعنــد »الحبييش«هو 

سبب تأجيج وتصعيد املوقف ».
منتســبي  بان  بالذكر  والجدير   
تأخري  من  يعانــون  واألمن  الجيش 
رصف مرتباتهم منذ مايقارب ســبع 

شهور .

عدن / األمناء / خاص :

السيايس  واملحلل  الكاتب  أعترب 
وسائل  تناول  عدم  السقلدي،  صالح 
وشــبه  الرســمية  اليمنية  اإلعالم 
هادي  الرئيســني  للقاء  الرســمية 
والزبيــدي، يفضح تناقض الرشعية 
وخطابهــا، وعدم قبولهــا بالحوار 

والرأي اآلخر.
جاء ذلك يف تعليق كتبه السقلدي 
عرب حســابه عىل فيسبوك، رصدته 
»األمناء« ، وبني فيه أن هذا التناقض 
الفاضح يتجىل مــن خالل خطابها 
عن رضورة حــل الخالفات بالحوار 
بعيدا عن البندقية، ويف الوقت نفسه 

تنزعج من مجرد لقاء.
وقــال الســقلدي : »مل تتناول 
وشبه  الرســمية  اإلعالم  وســائل 
الرسمية التابعة ملا يسمى بالرشعية 
هادي  الرئيسني:  جَمـَع  الذي  اللقاء 
بفتــور وتجاهل فقط،  والزبيــدي 
بــل بحالة مــن التربم، مــام يعني 
تلك  بخطــاب  تناقض  بالــرورة 
الجهة, فهي التي تتحدث عن رضورة 
حل الخالفــات بالحــوار بعيدا عن 
البندقية نراها تنزعج من مجرد لقاء 
عابر مل يدم أكرث من ســاعة، وقد ال 

يعدو أكرث من لقاء شكيل«.
: »فعوضًا عن تشجيع   واضاف 
مثل هــذه اللقــاءات لتحــل محل 
اىل  للوصول  التحريــي  الخطاب 
تفاهــامت بــني طــريف الرصاع- 
الجنــوب والرشعية- نــرى البعض 

يســتخدم مفــردات صادمة تطفح 
بالتشــنج. فعىل ســبيل املثال هذا 
موقــع مأرب بــرس التابــع لهذه 
السلطة يعنون خربه عىل لقاءهادي 
والزبيدي،بعنــوان: ) الرئيس هادي 
الزبيدي...(  عيدروس  املتمرد  يلتقي 
وهو الخرب الذي نقله أصاًل عن موقع 
العريب) عريب 21 ( بعنوان مختلف. 
هذا فضاًل عن إغفال الخرب متاما عن 
التابعة  اإلعالم  وسائل  معظم  أو  كل 
فيها وكالة سبأ  الســلطة مبا  لهذه 
فرع الرياض اىل درجة أن تم التعتيم 
عن نرش صــورة اللقاء – عىل األقل 
مل يتم حتى اآلن- مع أنه خرب يتعلق 
برئيس دولــة -أو يفرتض أنه رئيس 
دولة- يتم تغطية نشاطه عرب وسائل 

إعالمه الرسمي«.
الذي يشري  األمر  : »وهو  واردف 
بحالــة من عدم الرضاء والســخط 
هذه  مثل  مــن  الجهات  هــذه  لدى 
اللقاءات لحسابات وهواجس حزبية 
وسياســية ونفعية لقــوى ال تنفك 
الحوار والقبول  لغة  الحديث عن  عن 

باآلخر ونبذ العنف والسالح«.
الرئيس  التقى  الخميس  ومساء 
عبدربــه منصور هــادي، يف مقر 
اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  رئيس 
اللــواء عيــدروس الزبيــدي، وهو 
وتعقد  باإليجايب  وصف  الذي  اللقاء 
عليــه اآلمال لتحقيــق انفراجة يف 
الرياض، وأولها تشكيل  اتفاق  تنفيذ 

الحكومة الجديدة.

االمناء/خاص:

 كشــف قيادي باملجلس االنتقايل الجنويب عدد الحقائب الوزارية 

التي ظفر بها املجلس االنتقايل الجنويب يف تشكيل حكومة املناصفة 

القادمة.

وقال نائب رئيس الدائرة االعالمية يف املجلس االنتقايل الجنويب 

منصور صالح يف منشــور له عىل صفحته مبوقع »فيسبوك« : “ مل 

نكن نود الخوض يف نرش املعلومات املتعلقة بالتشكيل الحكومي وفقًا 

التفاق الرياض واملتوافق عليه مابني املجلس االنتقايل والرئيس هادي 

برعاية اململكة لكن وردًا عىل الترسيبات املليئة باملغالطات ســنوضح 

اليوم توزيع حقائب الوزارات فيام يتعلق بالجنوب وهو مايعنينا .

وعليه نوضح ان نصيب الجنــوب يف الحكومة 12 وزارة موزعة 

حسب التايل.

- 6 للمجلس االنتقايل الجنويب

- 1 للمؤمتر الشعبي العام

- 1 التجمع اليمني لإلصالح

- 1 مؤمتر حرموت الجامع

- 1 املهره وسقطرى

- 2 للرئيس هادي بالتشاور مع االنتقايل.

وكانت وسائل إعالم تتبع التجمع اليمني لإلصالح روجت الشائعات 

حول التشكيل الحكومي وحصة الجنوبيني من الحكومة الرشعية.

م�ضادر �ضيا�ضية تك�ضف خلفيات الهجوم اجلديد للجبواين وتيار الدوحة �ضد التحالف

قيادي يف االنتقايل يك�ضف عن ن�ضيب 
اجلنوب يف الت�ضكيل احلكومي القادم

م�ضت�ضار يف وزارة الداخلية يك�ضف 
�ضبب تاأخري �ضرف املرتبات 

م�ضادر تك�ضف لـ«االأمناء« تفا�ضيل لقاء الرئي�س هادي برئي�س املجل�س االنتقايل 
ملاذا انزعجت و�ضائل االإعالم اليمنية الر�ضمية 

من لقاء الرئي�ضني هادي والزبيدي ؟


