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أخبار

األمناء / خاص :
أكدت اإلعالمية الســعودية سكينة املشــيخيص، إن الوحدة اليمنية 

انتهــت وما تبقى اآلن هو 
"اســمية  وحدة  مجرد 

فقط". 
املشــيخص  وقالت 
يف تغريــدة لهــا عىل 
وحدة  "تويرت":" منــذ 
" الراقــص عىل رؤوس 
الثعابــن " و حتى اآلن 
يطالبون  الجنوب  أهل  و 
باســتقاللهم و هذا حق 

طبيعي ألي شعب. 

الوحدة   ": واضافت 
اليمنية فعليــًا انتهت و 
مجرد  هو  اآلن  تبقى  ما 
وحدة " اســمية " فقط 
ال اعلــم ملاذا يرص عليها 

كل  يف ظل  اآلخر  الطرف 
هذا الرفض ؟!

وختمت املشــيخص تغريدتها بالقول :" الســالم مرهون باستقالل 
الجنوب".

األمناء/خاص:
علمت صحيفة "األمناء" بأن قرارا قد صدر خالل األيام املاضية قىض 
بتعين أحد اذرع الفريق عيل محسن األحمر وأحد قادة حرب العدوان عىل 

الجنوب وكيال يف وزارة الداخلية .
وبحســب مصادر الصحيفة فقد صدر قرار بتعين اللواء عبدالحميد 
الحامدي وكيال" لقطاع املوارد املالية والبرشية يف وزارة الداخلية بدال عن 

املناضل اللواء /عبدالله جابر الردفاين . 
ومل تعلن حكومة الرشعية عن هذا القرار عرب وسائل اإلعالم الرسمية 
باعتبــاره قرارا مخالفا ملخرجات اتفاق الريــاض التي تنص عىل رضورة 

تشاور الرشعية مع االنتقايل الجنويب يف اي قرار تصدره . 
وحذر جنوبيون من محاولة الرشعية اإلخوانية أبعاد الجنوبين وإحالل 
عنــارص إخوانية بدال عنهم يف العاصمة عــدن ضمن مخطط خطري يتم 
مبوجبه ابعاد العرشات من الوكالء ومدراء العموم املنتمن إىل  محافظتي 

لحج والضالع خصوصا والجنوب عامة .

اإعالمية �سعودية: الوحدة اليمنية انتهت 
فعليًا وما تبقى الآن جمرد )اأ�سم(

قرار غري معلن بتعيني اأحد قادة حرب 
العدوان على اجلنوب وكياًل يف الداخلية

األمناء/خاص:
عىل  "األمناء"  صحيفــة  حصلت 
معلومات تفيد بإن ما يقارب)12( ألف 
جندي  قوام ثالثــة ألوية تتبع صادق 
املتواجد يف صنعــاء وكل  األحمــر  
الرواتب تذهب شهريا إىل صنعاء منذ 

ما يقارب أربعة اعوام. 
كان  فقــد  املعلومات  وبحســب 
معن عبدامللــك والوزير عثامن مجيل 
آنذاك  رؤوساء لجان يف مأرب شكلت 
ملعرفــة الجيش الفعــيل املتواجد يف 
مأرب وبعد تدخل عيل محسن األحمر 
عادت هذه اللجنة  دون كتابة التقرير 

بعد أن شــاهدوا ألويــة وهمية وكذا 
الوية منتسبيها من الحوثين ووجدوا 
ألوية قيــل لهم انها تتبع  ايضا ثالثة 
صادق األحمر وأحــد قادة األلوية هو 
محمد نجل حميــد األحمر واثنن من 
حراســة صادق ومل يجدوا جندي من 

تلك األولوية التابعة لصادق األحمر.

األمناء/متابعة خاصة :
أكد تقرير ملنظمة )راندا( األمريكية 
عىل أهميــة بناء الدولــة يف جنوب 
سالم  لتحقيق  مشــكلته  وحل  اليمن 
اليمن من خــالل معالجة  دائــم يف 
املظامل السياسية واالقتصادية طويلة 

األمد. 
وأشار التقرير إىل ان تحقيق سالم 
دائم يف اليمن يتطلب تأثري كبري عىل 
الجنوبية والذي سيتعمد عىل  املناطق 

دعم الجهات الفاعلة املحلية.
محادثات  فأن  التقرير  وبحســب 

الســالم لألمــم املتحــدة ركزت عىل 
الحفاظ عىل اليمــن موحدا أواًل وحل 
الخالف بن الحوثين وحكومة هادي 
ولكن هذا الرتكيز ليس ســوى تكرار 
ألخطاء املــايض ويف حن أن مؤمتر 
الحوار الوطني أدرج املسألة الجنوبية 
عىل جــدول أعامله اال انه فشــل هو 
اآلخــر يف حل القضيــة وبالرغم من 
سعت   2019 الرياض  اتفاق  جهود  ان 
إىل حل التوتــرات اال انها غطت عىل 
دون  الراسخة  التاريخية  االنقسامات 
حل أّي من املشــكالت األساسية التي 

تدفع الجنوبين إىل عدم الرضا.
تجنــب  ان  إىل  التقريــر  ودعــا 
محادثات الســالم املســتقبلية تكرار 
أخطاء املايض وأن تبــدأ يف معالجة 
واالقتصادية  السياسية  املظامل  بعض 

التاريخية.
وأشــار إىل انــه ســيتعن عىل 
املجتمــع الدويل تحديد املســار الذي 
يجب اتباعه اما االستمرار يف الرتكيز 
عىل املصالحة الوطنية الواســعة  أو 
التمحور نحــو بناء الدولة يف املناطق 
الجنوبية والرشقية من اليمن املنقسم. 

عدن / األمناء / خاص :
علمت صحيفة "األمناء" بأن وزير 
السياحة يف حكومة  اإلعالم والثقافة 
املناصفة  معمر االرياين وجه خطابا 
إىل رئيس الحكومة د . معن عبدامللك 
باعتامد درجة وظيفية للفقيد الفنان/ 
رائد طه الذي تويف قبل أســبوع إثر 

مرض عضال أمل به.
وكان الفنان العدين رائد طه يعمل 
طوال السنوات املاضية دون أن يحصل 
عــىل أي وظيفة حيــث مل يكلف أي 

مسؤول أو وزير يف حكومة الرشعية 
النظــر إىل أوضاعــه أو حتى منحه 
بالحصول عىل وظيفة  املكفول  حقه 

تعينه عىل إعالة أرسته .
وســخر ناشــطون عىل مواقع 
التي  املذكرة  من  االجتامعي  التواصل 
والتي  األرياين  معمر  الوزير  وجهها 
بعد  طه  رائد  الفنان  بتوظيف  تطالب 
: " أين كان  مامته متسائلن بالقول 
رائد  الفنان  األرياين حن كان  معمر 
طه عىل قيد الحياة يبحث عن وظيفة 

؟ " .

األمناء / وكاالت :
أفادت وكالــة "رويرتز"، األربعاء 
كبار عقدوا  أمريكين  أن مســؤولن 
اجتامع مبارش مع قيادات من جامعة 

الحويث يف سلطنة عامن.
مصدرين  عــن  الوكالة  ونقلــت 
إن مســؤولن  مطلعــن قولهــام، 
أمريكيــن كبار عقــدوا أول اجتامع 
مبارش مع مســؤولن مــن جامعة 
الحــويث املتحالفة مع إيــران والتي 

اليمنية،  العاصمــة  تســيطر عــىل 
يف الوقت الذي تســعى فيــه اإلدارة 
األمريكيــة الجديــدة إلنهــاء حرب 

استمرت ست سنوات.
املناقشــات  أن  املصدران،  وأضاف 
التــي مل يعلن عنها أي طرف جرت يف 
مســقط يف الـ26 من فرباير/شباط 
اليمن  إىل  األمــرييك  املبعــوث  بن 
تيمويث ليندركينــغ وكبري املفاوضن 

الحوثين محمد عبد السالم.
ليندركينغ  فإن  املصدران  وبحسب 

هجوم  لوقف  الحوثيــن  عىل  ضغط 
مأرب وشــجع الحركة عىل االنخراط 
بنشــاط مع الريــاض يف محادثات 

افرتاضية بشأن وقف إطالق النار.
اجتامع  إن  املصــادر  أحــد  وقال 
مســقط كان جزًءا من نهج "الجزرة 
والعصا" الجديد للرئيس األمرييك جو 
الذي أعلن الشهر املايض وقف  بايدن، 
العســكرية  للحملة  األمرييك  الدعم 
التي تقودها الســعودية. كام تراجع 
بايدن عن قرار ســلفه دونالد ترامب 

بتسمية الحوثين باإلرهابين.
والتقى ليندركينغ مع عبد الســالم 
وفدها  ورئيس  الجامعة  ناطق  محمد 
اجتامعه  بعد  مســقط  يف  املفاوض 
مع مسؤولن ســعودين ومسؤولن 
مــن األمم املتحــدة يف الرياض. كام 
والكويت  املتحدة  العربية  اإلمارات  زار 

وقطر خالل جولته اإلقليمية.
ووفقــا للوكالة فإن عبد الســالم 
للتعليق،  الرّد عىل طلبها  محمد رفض 
يف وقت قــال متحدث باســم وزارة 

الخارجية األمريكية إن ليندركينغ التقى 
الحكومين  املسؤولن  كبار  من  بعدد 
إىل  األممي  وباملبعــوث  املنطقة،  يف 
اليمن مارتن غريفيث، وقال: "لن نعلّق 

عىل كّل ارتباطاته".
وقــال أحد املصــادر إنــه إذا تم 
التوصل إىل اتفاق، فســيتم نقل األمر 
إىل مبعــوث األمم املتحــدة غريفيث 
للتحضري ملحادثات سالم أوسع تشمل 
دولًيا  بها  املعــرتف  اليمنية  الحكومة 

واملتمركزة اآلن يف ميناء عدن.

األمناء/خاص:
الحاكمة  األرسة  يف  أمــري  دعــا 
القطريــة،  إىل تعــاون تــريك مع 
الســعودية يف اليمن إلنقاذ مأرب من 
هجوم مليشيات الحويث، مشريا إىل أن 

صمود مأرب يخدم تركيا اسرتاتيجيا.

بن جاســم  فيصل  األمــري  وقال 
عــىل  لــه  تغريــدة  يف  ثــاين  ال 
"تويرت":" معركة مأرب ال تخص اليمن 
ومن يعتقد أن االمر ميني حويث فقط 

هو جاهل يف التاريخ والسياسية. 
:" ســقوط مأرب رضبة  واضاف 
كبــرية وقاصمة الســتقرار الجزيرة 

العربية كلها وال بــد من الوقوف مع 
من  الحويث  متكــن  وعدم  املقاومة، 

التمكن منها. 
:"صمود  بالقول  تغريدتــه  وختم 
مأرب يخدم تركيا اسرتاتيجيا، لذلك البد 

تعاون سعودي مع تريك يف اليمن "

ثالثة األوية يف اجلي�ش الوطني يقودها �سادق الأحمر! 

منظمة اأمريكية توؤكد على اأهمية بناء الدولة يف جنوب اليمن

للمرة الأوىل بالتاريخ .. الأرياين يطالب بتوظيف ميت )وثيقة(

رويرتز: م�سوؤولون اأمريكيون اجتمعوا بقيادت حوثية يف م�سقط

اأمري قطري: لبد من تدخل تركي يف اليمن لإنقاذ ماأرب


