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أخبار

�ل�سعودية: على �حلكومة �ليمنية �لعودة �إىل 
عدن ب�أ�سرع وقت ممكن

قو�ت �لإ�سالح تعتقل مهند�ًس� 
جنوبًي� يف م�أرب

)�لأمن�ء( تن�سر تف��سيل �تف�ق )حوثي 
�إ�سالحي( لتق��سم �ل�سلطة و�لرثوة يف م�أرب

األمناء / خاص :
علمت "األمناء" مــن مصادر خاصة 
بيانا  أصــدرت  التي  الرباعية،  دول  بــأن 
بشأن اليمن، وضمت السعودية واإلمارات 
والواليات املتحــدة األمريكية وبريطانيا، 

قد أبلغت الرشعيــة واألطراف الدولية بأن 
مليشيات الحويث تعتزم السيطرة عسكريا 

عىل محافظات الجنوب مرة أخرى.
وقال السفري الربيطاين بأن لدى بالده 
معلومات استخباراتية تؤكد بأن مليشيات 

الحويث تريد التمــدد إىل محافظة املهرة 
الساحلية.

وأشــارت املصادر لـ"األمناء" إىل أن 
بريطانيــا أبلغت العامنيــن بهذا التحرك 

الحويث منذ أسابيع.

األمناء / خاص :
"صالح  الســيايس  املحلل  كتــب 
السيايس  عىل  الذًعا  رًدا  الســقلدي" 
واملســؤول يف الرشعيــة اليمنيــة، 
محمد جميح، الذي مل يرُق له أن تعود 
الحكومة إىل عــدن وترصف املرتبات 
ذلك  واعترب  الخدمــات،  بعض  وتوفر 
عىل  مســتكرثا  مهدئة،  حقنة  مجرد 

الجنوبين املرتبات وتوفري الخدمات.
ونقل السقلدي - عرب حسابه عىل 
قالها جميح،  - نص فقرة  فيســبوك 
قبل أن يتبعها بتعليق ورد الذع، أوضح 
فيــه كيف يتــم اســتغالل الخدمات 
كأوراق سياسية لالبتزاز من قبل قوى 
معروفة، وكيــف أن تلك القوى أصبح 
السياسية  مطالبنا  "أعطونا  منطقها 
الخدمات  نعطيكم  االنتقايل  عند  التي 
واملرتبات، وإال فال كهرباء وال مرتبات 

وال سواها من رضوريات الحياة".

ماذا قال جميح؟
محمد جميح، املسؤول يف الرشعية 
اليمنية، ويف سياق مقال له، قال: "ال 
لعدن  الحكومة  تكون عودة  أن  ينبغي 
مجرد حقنة مهدئــة، برصف مرتبات 
لتنفيس  الخدمــات،  بعــض  وتوفري 
الحكومة  عادت  إذا  باملدينة،  االحتقان 
يجب  االحتقان،  فسيعود  الغرض  لهذا 
الصالحيات  كافة  الحكومة  تعطى  أن 
الريــاض، وإال يكون يف  اتفاق  وفق 
عدن كيانان: أحدهام يحوز الســلطة 

واآلخر يتحمل املسئولية".

رد الذع من السقلدي
ورد الســقلدي عىل جميح، وقال: 
"يــا للفجاجة حن يصــري موضوع 
للجياع  واملرتبــات  الخدمــات  إعادة 
واملســحوقن يف نظر هذه الكائنات 
مخدرة،  حقن  من  أكرث  ليست  الرخوة 
ابتــزاز  أوراق  الخدمــات  وتصــري 
ومساومة سياســية متوحشة... أيها 
وهريوين  الفشــل  بأفيون  املخدرون 
حتى  وأكرث  أكــرث  تعروا  اللصوصية، 

تتبدى العورات أكرث وضوحا".
أن  وأضاف: "عىل كل حــال فمع 
هي  َمـن  يعرفون  معظمهم  أو  الناس 
الخدمات  التــي متنع عنهــم  الجهة 
السياسين  خصومها  بها  وتســاوم 
لتنال مكاسب سياسية وعسكرية وال 

إثبات  إىل  يحتاجــون 
ساطعة  حقيقة  هكذا 
املنشــور  الكالم  أن  إال 
التأكيد  يف  زيادة  أعاله 
ملن ما زال يف أذنيه وقر 

وعىل عينيه غشاوة".
"فــكالم  وأردف: 
املذكور جميح مثله مثل 
األلف  للمرة  يؤكد  غريه 
ويقولهــا عىل رؤوس 
أعطونــا  األشــهاد: 
مطالبنا السياسية التي 
نعطيكم  االنتقايل  عند 
الخدمات ونفرج عن مرتباتكم ونفط 
مولداتكم، وإال فال كهرباء وال مرتبات 

وال سواها من رضوريات الحياة".
وتابــع الســقلدي موجها كالمه 
لجميح: "يا هــذه العاهات والكوارث، 
لكم مشكلة وخالف ومطالب  كان  إن 
االنتقايل فام  أو غــري  االنتقايل  عند 
ذنب خلق الله تتضور جوعا وتشــوى 
ما دخل  الالفــح؟  بالحر  وجوههــم 
ببنود  والضحايــا  البســطاء  هؤالء 
اتفاق سيايس بينكم وبن غريكم من 
القوى؟ ملا تتخذون منهم رهائن لتنالوا 
تأخذونه من خصومكم  أن  ما عجزتم 
ملاذا  من مطالب سياسية وعسكرية؟ 
عــىل الناس أن تتحمل وزر فشــلكم 
وجنب  الرخيصة  أســاليبكم  وقبــح 

طباعكم؟ شاهت الوجوه".

األمناء / خاص :
فيه  الــذي فشــلت  الوقــت  يف 
الرشعية، يف اســتهداف الجنوب عرب 
املظاهرات  يف  تخريبية  بعنارص  الزج 
فقــد  العاصمــة،  التــي شــهدتها 
كتائبها  اإلخوانية  املليشــيات  حرّكت 
اإللكرتونية، لبــث الفوىض يف عدن، 

عرب سيل من األكاذيب.
املاضية،  الســاعات  مــدار  فعىل 
وفيام بدا أنه عمل منظم بشكل كبري، 
اإللكرتونية،  كتائبها  الرشعية  حرّكت 
إلطالق عديد الشــائعات عن األوضاع 
يف العاصمة عــدن، يف محاولة أواًل 
لرضب اســتقرارها، إىل جانب العمل 
ضد  املواطنن  إثــارة  محاولــة  عىل 
قيادتهم السياسية املتمثلة يف املجلس 

االنتقايل الجنويب.
إلثارة  الرشعية،  مليشــيا  وسعت 
فوىض عارمة يف العاصمة عدن، من 
وسط  مندســة  عنارص  إطالق  خالل 
املحتجن، وهو مــا حّذر منه املجلس 

االنتقايل.
يف الوقت نفســه، تولت األجهزة 
حاميــة  العاصمــة  يف  األمنيــة 
املتظاهرين الســلمين، وهو ما أّكده 
االنتقايل  املجلــس  باســم  املتحدث 
الجنويب عيل الكثــريي الذي أّكد يف 
الوقت نفســه، أنَّ هناك من اســتغّل 
املطالب الشعبية لتنفيذ أجندة لجهات 

معادية.
بحسب املتحدث، فإن هذه الجهات 

– يف إشارة إىل الرشعية – عملت عىل 
إرباك أجهزة األمن وتهديد االســتقرار 
والسكينة العامة للمواطنن يف عدن، 
الفوىض إىل  الحالة من  وتصدير هذه 

شتى محافظات الجنوب.
ويف الوقــت الــذي فشــلت فيه 
الفــوىض خالل  بإثــارة  الرشعيــة 
االحتجاجــات التــي اندلعــت رفًضا 
لسياســة الحصار االقتصــادي الذي 
ُفرض عىل الجنــوب وحرب الخدمات 
فقد  املواطنــون،  لها  يتعــرض  التي 
الخطة  إىل  اإلخوانية  املليشيات  لجأت 
)ب( يف محاولــة لتأليــب املواطنن 

الجنوبين عىل قيادتهم السياسية.
وكان الرئيــس القائــد عيدروس 
االنتقايل  املجلــس  الُزبيــدي، رئيس 
الجنويب، قد شــّدد عىل املتظاهرين، 
احتجاجاتهم  تقــرتن  أن  أهمية  عىل 
السلمية بســلوك حضاري يجسد قيم 
الجنوب  شــعب  وأخالقيات  ومبادئ 
وثورته التــي عرفها العامل كأول ثورة 

سلمية يف الوطن العريب.
كام حّذر الرئيس الُزبيدي من مغبة 
تجيري مثل هــذه الفعاليات املرشوعة 
ألهــداف غــري وطنيــة أو لتصفية 
حسابات سياسية، أو افتعال الفوىض 
العامة  املمتلكات  والتخريب وتدمــري 

والخاصة.
تحيلِّ املظاهرات يف عدن بالسلمية 
الكاملة، أمر يراه محللون يرضب أجندة 
الرشعية يف مقتل، فهذا الفصيل، الذي 

تتحكــم فيه أجندة إخوانية، يســعى 
نعرات  إثارة  عىل  للعمل  واضح  بشكل 
الجنوب، مبا  أرجــاء  أمنيــة يف كل 
يفتح الباب أمام فوىض عارمة، متّكن 
عىل  االنقضاض  من  الرشعية  مليشيا 

العاصمة.
هدف  أن  عــىل  محللون،  وُيجمع 
الرشعية من االنقضاض عىل الجنوب 
ال يقترص عىل كونه محاولة للســطو 
عىل مــوارد الجنوب ونهــب ثرواته، 
بقدر ما ميّثل األمــر رغبة يف فرض 
سياسية،  وهيمنة  عســكري  احتالل 
تصادر عىل الجنوبين حق اســتعادة 
الدولــة، وتســتهدف اإلجهــاز عىل 
النجاحــات التي تحّققــت عىل مدار 

الفرتات املاضية.
املخطــط  هــذا  مواجهــة  ويف 
اإلخواين، فقد أشهر املجلس االنتقايل 
الجنويب شعار  الحسم والحزم من أجل 
التصدي للمخططــات التي ُتحاك ضد 
الجنوب، وتجــىّل ذلك واضًحا بإعالن 
حالة الطــوارئ يف عدن، يف خطوة 

تهدف إىل بسط األمن يف العاصمة.
ويــرى مراقبــون بــأن تحركات 
املجلس االنتقايل، هدفت بشكل واضح 
إىل تحقيق األمن واالستقرار يف ربوع 
العاصمة، مبا ُيجّنبها ســيناريوهات 
الفوىض،  مربع  إىل  جرّها  ومحاوالت 
ال ســّيام أنها متّثل الهدف األكرب الذي 
يســعى له أعداء الجنــوب، وتحديًدا 

الرشعية.

األمناء / خاص :
شددت اململكة العربية الســعودية عىل أهمية عودة الحكومة اليمنية 

بأرسع وقت ممكن، إىل العاصمة عدن، واستكامل تنفيذ اتفاق الرياض.
جاء ذلك خالل لقاء جمع السفري السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، 
يوم الجمعة، مع املبعوث األمرييك  تيم لينــدر كينغ، والقامئن بأعامل 

سفارة الواليات املتحدة األمريكية لدى السعودية واليمن.
وناقش اللقاء، وفق وكالة األنباء السعودية )واس(، الجهود التي تبذلها 

اململكة العربية السعودية إلنهاء الحرب يف اليمن.
كام تطرق اللقاء إىل الخطوات املشــرتكة لوقف إطالق النار والدخول 
يف مشــاورات سياسية، وتحقيق الســالم واألمن واالستقرار يف اليمن 

واملنطقة .
وجدد الســفري الســعودي تأكيد دعم بالده للمبعوث األممي هانس 

غروندبرغ للتوصل إىل حل سيايس شامل ينهي األزمة يف اليمن.
كام شــدد آل جابر عىل أهمية عودة الحكومة إىل عدن بأرسع وقت 

ممكن، واستكامل تنفيذ اتفاق الرياض.

األمناء/ خاص:
اعتقلــت القوات األمنيــة، التابعة لحزب اإلصــالح، مبحافظة مأرب 
املهندس أحمد حســن بن عاطف جابر اليافعي يف إحدى النقاط األمنية 

باملحافظة.
وقالت مصادر إن اليافعــي اعتقل يف إحدى النقاط األمنية مبحافظة 

مأرب، ويتواجد حاليا يف سجن األمن السيايس مبأرب.
ومينع األمن السيايس مبأرب عن اليافعي الزيارات.

ويعمل اليافعي مهندســا لدى قســم اإلنتاج برشكة صافر النفطية 
مبحافظة مأرب.

 األمناء / خاص :
كشــف قيادي حويث بارز عن تفاصيل وبنود عرض جديد تقدمت بها 
جامعة اإلخوان املســلمن بهدف وقف املعارك التي تقرتب من املدينة، آخر 

معاقل الجامعة.
وقال القيادي لدى الحوثين محمد العامد عىل شاشة تلفزيون الهوية 

إن مأرب أرسلت عرضا لصنعاء من أجل إيقاف الحرب يف املحافظة .
وأضــاف العامد: "إن العرض يتضمن بقاء ســلطان العرادة كمحافظ 
ملحافظة مأرب وتبادل جميع أرسى قــوات الرشعية يف مأرب مع قوات 

صنعاء".
وأوضح العامد أن من بن بنــود العرض بقاء 50%من عوائد محافظة 
مأرب بيد قوات الرشعية يف مأرب يف حــن تعود 50 % املتبقية لصنعاء 

إضافة إىل خروج قوات التحالف من مأرب".
أكدت تقارير إعالمية يف صنعاء موافقة زعيم جامعة الحويث عبدامللك 

الحويث مبدئيا عىل مبادرة  جامعة اإلخوان املسلمن.
وجاء الكشف عن العرض عشية إعالن اإلصالح فتح صفحة جديدة مع 

الحوثين بالتزامن مع احتفاله بذكرى تأسيسه.
كام يأيت بعد ســاعات من إعالن وزير الخارجية العامين، الذي تقود 
بالده مســاعي للتقارب بن مختلف القوى، عن قرب انطالق املفاوضات 

السياسية يف اليمن.
وكان وفد عامين زار مطلع األسبوع مأرب، حيث التقى وكيل املحافظة 
للشــؤون اإلدارية يف إطار ترتيبات كام يبدو إلدارة مشــرتكة سبق وأن 
تضمنتها مبــادرة زعيم املتمردين الحوثين التي ســبق وأن قدمها للوفد 

العامين خالل زيارته لصنعاء قبل أشهر.
يأيت ذلــك بالتزامن مع اشــتداد وقع املعارك بــن الطرفن وإعالن 
مليشيات الحويث سيطرتها عىل مديريتي رحبة وماهليه بحسب الناطق 

الرسمي للحوثين يحيى رسيع.
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