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أخبار

األمناء /خاص :
كشــفت مصادر خاصة لصحيفة "األمناء" بأن رئيس حكومة 
املناصفة الدكتور معني عبدامللك، والوزراء، ســيصلون إىل العاصمة 

عدن األسبوع القادم. 
وقالت تلك املصادر إن الحكومة سوف تعود بدعم مايل سعودي، 
من املقرر أن يصل إىل البنك املركزي يف العاصمة عدن بالتزامن مع 

عودة الحكومة .
وكشــفت مصادر لـ"األمناء" بــأن قرار عــودة الحكومة إىل 
العاصمة عدن جاء بعد تدخل وضغوط من التحالف العريب وكٍل من 
بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية اللتني ، وبحسب املصادر، أبدتا 

قلقهام من تنامي دور القاعدة يف بعض املحافظات الجنوبية.

األمناء /خاص :
كشــف الســفري الدكتور عادل البكييل عن محادثات روســية 

بريطانية تناقش حل الدولتني يف اليمن.
وقال الدكتــور البكييل يف تغريدة: "ســتعلن قريبا بعد اختتام 
املحادثات الثنائية بني لندن وموسكو )من أكتوبر العام املايض حتى 
نهايــة العام الجاري( ومبباركة أمريكية صينية تتضمن اســتعادة 

دولتي ما قبل 90".
وتابع البكييل: "إما تســبقها مرحلة انتقالية محدودة ومزمنة 
أو تهيئة املناخ الدويل للقرار الدويل باســتعادة الدولتني لوضعهام 

القانوين ما قبل 90".

األمناء /خاص :
كشف شقيق القيادي البارز يف صفوف الحوثيني ووزير الشباب 
والرياضة يف حكومة امليليشــيات غري املعرتف بها، الذي تم اغتياله 
يف العاصمة صنعاء، حســن زيد، أن قياديــًا حوثيًا أقر بأنه صّفي 

بقرار حويث.
وقال عباس زيد، يف منشور له عىل صفحته يف فيسبوك، اعتربه 
بالغًا للنيابة العامة واألجهزة األمنية الخاضعة لسيطرة امليليشيات، 
إن الجــرأة وصلت باملجرم الذي يدعي أنه أحــد املرشفني الثقافيني 
ويدعمه أحد إخوانــه العاملني يف جهاز املخابــرات يف العاصمة 
اليمنية بأن يعرتف أن شقيقه حسن اغتيل بحكم إعدام صادر منهم.
كام أضاف أن بعض الجناة ميارسون االبتزاز مبزيد من الجرائم، 
موضحا أنهم يهددون بنرش حقائق صادمة ضد من كلفهم، يف حال 

تم ضبطهم، واضعا هذا االعرتاف بيد أجهزة األمن.
إىل ذلــك، أكد أن العائلة لن تســكت، خاصة وقــد تكتمت عىل 

التهديدات التي طالت شقيقه حسن زيد قبل اغتياله.
وحّمل زيد األجهزة الحوثية يف صنعاء مســؤولية سالمة أبناء 
أخيه، قائاًل: “يكفي شعورنا بالذنب أننا سكتنا عىل تهديد أخي حسن 
زيد وما زلنا متكتمني عن الجهات التي هددته وحمت وحصنت من 

يهدد أبناءه إىل اليوم”.
يشار إىل أن حسن زيد، الذي عينته ميليشيا الحويث وزيرًا للشباب 
والرياضة يف حكومتها غري املعرتف بها دوليًا، كان قد تعرض لحادثة 
اغتيال يف صنعاء يف أكتوبر املايض، وادعى الحوثيون عقبها مبقتل 

من يقف وراء العملية وأغلقوا ملف القضية بشكل نهايئ.
وكانت معلومات تم تداولها – قبل أن يؤكد شــقيقه ذلك بشكل 
قاطع - أن اغتيال زيد جاء ضمن رصاع أجنحة ميليشــيات الحويث، 
حيث بــرزت عمليــات اغتيال داخــل صفوف الحوثيني، ســببها 
االنقسامات الداخلية وســط امليليشيات واالنشقاقات بني صفوف 

قياداتها العليا.
وإثر االنقسامات تم تصفية املنشقني جسديًا من خالل عمليات 

اغتيال مبارشة أو تفجري منازلهم.
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األمناء/خاص:
قالت مصــادر خاصة لصحيفة 
"األمناء" إن وفد الرشعية املفاوض 
يف الرياض قــدم عددا من الطلبات 
للجنــة  الجديــدة  واالشــرتاطات 
الســعودية املرشفــة عــىل اتفاق 

الرياض والتفاوض الجاري.

لصحيفة  املصادر  تلك  وأوضحت 
اليمنية  الرشعية  وفد  بأن  "األمناء" 
التفاويض قدم اشــرتاطات جديدة 
فيام يخص الشق العسكري واألمني 
مطالبته  أبرزها  الرياض،  اتفاق  من 
الســيد  عبداللطيف  العميد  بخروج 
قائد حــزام أبني وإخراج خمســة 

ألوية تابعــة للمجلس االنتقايل من 
العاصمة عدن.

وبحســب املصادر فإن الرشعية 
النخبة  عــودة  ترفــض  اليمنيــة 
الشبوانية وخروج قوات اإلخوان من 
وادي حرضموت وهو أمر يتمســك 

وفد االنتقايل بتنفيذه.

األمناء/خاص:
الســيايس واألكادميــي  أكــد 
أن طرد  الشــمريي  د. خالد  اليمني 
اإلخوان من ســقطرى هــي بداية 
لنهاية هــذا التنظيم من كل املناطق 
الجنوبية ، داعيا أبناء الشــامل إىل 

التخلص من هذا الكيان الذي وصفه 
بـ"اإلرهايب".

تغريدة  يف  الشــمريي  وقــال 
عىل موقــع "تويرت" رصدها محرر 
"األمناء": "ســقطرى خالية متامًا 
نعمة  عىل  لله  والحمد  اإلخوان،  من 

اإلمارات".

 وأضــاف: "نهايــة اإلرهاب من 
البداية  إنها  النهاية  ليست  سقطرى 
فقــط لنهاية تنظيــم اإلخوان من 
الجنــوب ككل كأقل تقدير ما مل يبِد 
أبناء الشــامل نية خالصة للتخلص 

من هذا الكيان اإلرهايب".

األمناء/ فتاح احملرمي:
خالد  الجنويب  الســيايس  أوضح 
ســلامن، أن هناك تغيري يف التعاطي 
الدويل  واملجتمــع  أمريــكا  قبل  من 
االنتقايل  املجلــس  تجــاه  واإلقليم، 
الجنويب، مدلال عىل ذلك بالترصيحات 
األمريكية  الخارجيــة  مــن  األخرية 
واملبعوث األممي، باإلضافة إىل ممثيل 
البعثات الدبلوماسية الدولية واإلقليم.

جاء ذلك يف تعليق كتبه ســلامن، 
عرب حســابه عىل فيســبوك، وأشار 
إىل أن هذا التحول يقــود إىل انفراج 
يف املوقــف الــدويل واإلقليمي تجاه 

االنتقايل والقضية الجنوبية.
: “هناك تغيري يف  وقال ســلامن 
التعاطــي مــع االنتقــايل، فهو يف 
رأي الخارجيــة األمريكية مل يعد ذاك 
للتسوية، وهو  املعطل  الغريب  الجسم 
إدارة  للرشعيــة يف  املقابل  الطــرف 
الحوار الداخيل البيني، كطرف مستقل 
الدويل ،بذات  يتعاطى معه املجتمــع 
الجسم  مع  معها  يتعاطى  التي  الندية 

الحكومي الرئايس املقابل”. 

وأضاف : “مبعــوث مجلس األمن 
هــو اآلخر بــات يتحدث عــن اتفاق 
باعتباره  التنفيذ  ورضورة  الريــاض، 
بوابــة لضامن مصالــح وحقوق كل 
األطراف، وإىل تسوية تشمل الجميع”. 
البعثات  “ممثلو   : وتابع ســلامن 
يديرون حوارات  بدورهم  الدبلوماسية 
علنية مبارشة، مع ممثيل االنتقايل، ما 
يعني تحرك االنتقايل بسالسة وفعالية 
يف األروقــة الدولية، لنقل رؤاه ملراكز 
صناع القرار العاملي، بشــأن تصوراته 
للحل، وموقــع القضية الجنوبية يف 

بنود مبادرات التسوية”. 
ولفــت: “يف الريــاض تتحــدث 
الوكالة الرسمية عن االنتقايل كحجم 
مواز للرشعية، وُتعقد االجتامعات بني 
اليمني  العلم  حضور  بغياب  الطرفني، 
الرسمي، وهو مؤرش ذات داللة تفتح 
عىل قــراءة احتاملية لحــل بخيارات 
متعددة، حل ليس سجينًا خلف قضبان 
الواحدة،  والدولة  الثــالث،  املرجعيات 
وتوجه  حلول  مروحة  عىل  منفتح  بل 
هناك  أن  واإلقرار  الزوايا  لتدوير  دويل 

العبًا آخر عصيا عىل التجاوز”.

انفراج جتاه االنتقالي والقضية 
اجلنوبية

ويف هــذا الصدد قال الســيايس 
: “االنتقايل بكامل قوام  خالد سلامن 
ويتخذ  اجتامعًا،  مؤسسته، ســيعقد 
قرارات يصفها القريبون من كواليسه 
ذات  ورمبا  استثنائية  أهمية  ذات  أنها 
طابع تصعيدي ســيايس شعبي، يف 
قلب املناطق املختطفة من قبل القوى 

القبلية الدينية العسكرية”. 
وأضــاف : “إجــاماًل إىل جانــب 
اإلحبــاط الذي يشــعر بــه املجتمع 
الدويل، إزاء تسوية كامل ملف الحرب، 
وتفويــت الحويث للفــرص املتتالية، 
جليًا  يبــدو  وانفتاحًا  انفراجــًا  فإن 
تجاه االنتقايل ، وإن حراكًا سياسيا ، 
القضية  إزاء  مغايرة  مبقاربات جديدة 
الجنوبية قادمًا بقوة، ما مل يتم قطعه 

بعمل عسكري مغامر".

األمناء/خاص:
اعترب املتحدث الرســمي لنادي القضاة الجنويب، شاكر 
محفــوظ بنش، أن اســتمرار توقيف العمــل يف املحاكم 
والنيابــات رضر مؤقت أمام انهيار القضاء الذي يشــكل 

الرضر األكرب.
ويأيت ترصيح املتحدث الرســمي للنــادي مع اقرتاب 
انتهاء املهلة التي حددها النادي "أسبوعني" أمام مؤسسة 
لالســتجابة ملطالب القضاء والقضاة يف تصحيح وإصالح 
منظومة العدالة ويف مقدمتها إقالة مجلس القضاء األعىل.
وأكد عىل متسك النادي مبا اتخذه من مواقف وقال: ”إن 
التعاطي املسؤول وانتهاجه  القضاة الجنويب وبفعل  نادي 

للنهــج الذي يحفظ ألعضاء الســلطة القضائية حقوقهم 
والدفاع عنها، وسعيه الدؤوب يف العمل عىل حفظ السلطة 
القضائية من االنهيار التام والذي سيؤدي سلبًا عىل إهدار 
مصالح النــاس وضياع الحقوق بســبب مجلس القضاء 
األعىل يف ســوء إدارته املعتمدة لشئون السلطة القضائية 

بهدف خلق عدم االستقرار القضايئ".
وشــدد عىل "رضورة اتخاذ إجــراء توقيف العمل يف 
املحاكــم والنيابات وهــو إجراء وإن كان ســيلحق رضرًا 
باملواطن ولكنه رضر مؤقت أمام الرضر األكرب وهو انهيار 
القضــاء دون محاولة إهدار مصالح الناس بالكلية وضياع 

للحقوق العامة والخاصة للبالد والعباد".
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