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أخبار

األمناء / خاص :
علمت صحيفة "األمناء" من مصادر خاصة بأنه من املتوقع أن يصدر 
الرئيــس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريــا يقيض مبوجبه بتعيني 
اللواء "محسن الداعري" الذي يشغل حاليا نائبا لقائد العمليات املشرتكة، 
يف منصب نائب رئيس هيئة األركان العامة خلفا للواء الشــهيد "صالح 

الزنداين" .
كام أفادت تلك املصادر أن قرارات عســكرية أخــرى بتعيينات رفيعة 
يف وزارة الدفاع ســوف تصدر خالل األيام القادمة وذلك ضمن حزمة من 
القرارات التي تهدف إىل إصالح مسار منظومة املؤسسة العسكرية بوزارة 

الدفاع اليمنية.

األمناء / خاص :
علمت صحيفة "األمناء" بأن وزير 
الداخليــة يف حكومة املناصفة املقيم 
يف ســيئون مبحافظــة حرضموت  
باســتدعاء  قام  حيــدان"  "إبراهيم 
املتواجدة يف  العســكرية  القيــادات 

شقرة إىل سيئون .
عقد  حيدان  أن  املصادر  وأوضحت 
اجتامعا أحيــط برسية تامة ضم كاًل 
من "ســند الرهوة" و "بن معييل" و 
"العوبان"  و  الكازمي"  "أبو مشــعل 
ومشايخ محسوبني عىل اإلخوان من 
املنطقة الوســطى وقم بتوزيع مبالغ 

مالية كبرية عىل تلك القيادات .
وكان اللــواء "إبرهيم حيدان" قد 
رفض العــودة إىل العاصمة عدن مع 
يعود  لن  بأنه  وقــال  الحكومة  عودة 
إىل املعاشــيق إال منترًصا وعدن تحت 

سيطرة الرشعية.

األمناء/ خاص:
عّبت  الســالم  نحو  جديد  جنوح 
عنه القيــادة الجنوبيــة املتمثلة يف 
املجلس االنتقايل الجنويب، أفصح عن 
حرص القيادة عــىل التوّصل إىل آلية 
تطلعات  يراعي  مبا  كاملة  اســتقرار 

شعب الجنوب.
الــذي عقده  االجتامع  يــزال  فال 

الُزبيدي،  الرئيس عيــدروس قاســم 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، مع 
املبعوث األممي هانز غروندبرج، يلقي 
بصداه بعدما كان شــاهًدا عىل حراك 
ســيايس مهم يرســخ عىل ما يبدو 

ملرحلة سياسية جديدة.
الرشعية  أرعبت  التي  املقابلة  ففي 

بشكل كبري، أّكد الرئيس الُزبيدي دعم 
املجلس جهود املبعوث الخاص لألمني 
العام يف كل الخطوات التي من شأنها 
سياســية  عملية  بدء  إىل  الوصــول 

شاملة.
الرئيــس الزبيدي قــال إّن اتفاق 
عىل  مهمة  محطــة  ميثــل  الرياض 
طريق إرساء دعائم العملية السياسية 
وإحالل الســالم يف الجنوب واليمن، 

وحتى يتم تحقيق ذلك بشــكل عميل، 
فإنه ال بد من تشكيل الوفد التفاويض 

املشرتك للعملية السياسية الشاملة.
الزبيدي  الوقت نفسه، شــّدد  يف 
عىل أّن مشــاركة املجلــس االنتقايل 
يف عملية الســالم أساسية وال ميكن 
وهذه  األحــوال،  بكل  املجلس  تجاوز 
املشاركة ال بد أن تشمل حضور املجلس 

السياســية  العملية  مراحل  كافة  يف 
كطرف رئييس.

يشري ذلك بوضوح إىل أّن الجنوب 
مييض قدًما يف اسرتاتيجيته الحكيمة 
التي ترفع راية السالم بشكل رئييس، 
والدويل  اإلقليمي  للمجتمعني  ويثبت 
السالم  تحقيق  يف  رئييس  راغب  بأنه 
واالســتقرار واعتبــار ذلــك أولوية 

قصوى.
يف  لكــن 
نفســه،  الوقت 
هــذه  فــإّن 
التي  السياســة 
املجلس  يتبعها 
فهي  االنتقايل، 
تتضمن أن يكون 
طرًفا  الجنــوب 
وفاعاًل  ا  رئيسيًّ
جهود  إطار  يف 
السالم،  تحقيق 
مبا يعني إدراجه 
أجندة  ضمــن 
السيايس  الحل 
رئييس  كطرف 

وفاعل.
شــك  وال 
مــيض  أن 
قدًما  الجنــوب 
يف هــذا اإلطار 
ميّثــل رضبــة 
ملساعي  ناسفة 
عيــة  لرش ا
اإلخوانيــة التي 
ســعت  لطاملا 
الجنوب  لحرش 
يف بوتقة هشة، 
تشويه  تتضمن 
قضيته  مســار 

والعمل عىل تهميشها.
لكــن يف املقابــل، فــإّن الحراك 
يبعث  ا  حاليًّ الحــادث  الدبلومــايس 
الوضوح إىل الرشعية  برسالة شديدة 
رغاًم  أصبح  الجنــوب  بأن  اإلخوانية 
ا يف  عنها، طرًفا رئيســًيا وأساســيًّ
الســيايس، مهام سعت  الحل  جهود 

ليكون املشهد مغايًرا

األمناء/ خاص:
رئيس  فريد،  بــن  أحمد عمر  مثن 
دائــرة العالقــات الخارجية للمجلس 
معاينة  بأوروبا،  الجنــويب  االنتقايل 
تداعيات  حجم  لليمن  األممي  املبعوث 
ومليشيا  اإلخوانية  الرشعية  اعتداءات 
الحويث اإلرهابية عىل العاصمة عدن.

حسابه  عىل  تغريدة  يف   - واعتب 
أنه   - تويرت  املصغــر  التدوين  مبوقع 
"مهم أن يطلــع املبعوث األممي عىل 
حجم التحديات األمنية التي تخلق يف 
عدن من قبــل عنارص إرهابية وأخرى 

مأجورة".
وعرض صورة معلقا عليها بقوله: 

"هذه صور لألحداث األخرية فقط يف 
األحداث  ومجموعة  بالــك  فام  عدن، 
والعمليــات اإلرهابية التي شــهدتها 
خالل  الجنوب  محافظات  وبقية  عدن 
أتت  والتي  املاضية  القليلة  الســنوات 
جلها من مطبخ واحد" - يف إشــارة 

إىل قوى صنعاء.

األمناء / خاص :
رأى الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، أن إقامة دولة الجنوب 

العريب وفك ارتباطه عن الشامل هو الحل األمثل للخروج من األزمة.
وكتــب يف تغريدة عب "تويرت": "اليمن لن يرتاح إال عندما يســتقل 

الجنوب عن الشامل".
وتحدث عن الجنوب قائــال: "حضارة وتقدم ومواقــع تحتاج إدارة 
العقالء، الجنوب كان ســبع ماملك تتنافس يف التقدم والعالقات الدولية 

املفرحة".
وانتقل للحديث عن الشــامل: "كان يعيش إرث سيف بن ذي يزن أو ما 

يسمى حضارة الُتّبع".

تعز / األمناء / خاص :
شهدت محافظة تعز فضيحة فساد كبى لقيادات مليشيا اإلخوان يف 

املحافظة، تعود مالبساتها إىل 12 عاًما.
واستولت قيادات املليشيا اإلخوانية عىل قطعة أرض كبرية يف منطقة 
الحصب، مملوكة للبنك الوطني عقب إشــهاره إفالسه قبل أكرث من عقد، 

وتحويلها إىل مرشوع استثامري مبئات املاليني.
وبحســب مصادر مطلعة تورط املدعو عبدالقوي املخاليف وكيل أول 
محافظــة تعز، واملدعو خالد فاضل قائد ما يســمى محور تعز، وعدنان 

رزيق عمليات محور تعز، وجميعهم من قيادات املليشيات.
وأكدت املصــادر أن القيــادات اإلخوانية ضخــت مبالغ ضخمة يف 
املرشوع، من استقطاعات تفرضها عىل مرتبات مسلحي املليشيا وعوائد 

الجبايات غري القانونية.

األمناء /  خاص:
منحت مفوضية الالجئني التابعة لألمم املتحدة، جمعية تابعة ملليشيا 

الحويث اإلرهابية، جائزة تحت مزاعم رعايتها للنازحني.
وأعلنت مفوضية الالجئني تقديم جائزة نانســن لجمعية جيل البناء، 
التي يديرها القيــادي الحويث املدعو أمني جــبان الرازحي، املنحدر من 

معقل املليشيا املدعومة من إيران يف صعدة.
وقالت مصادر إن املدعو أمني الرازحي قيادي حويث، مشــرية إىل أنه 
مــن أبناء عمومة القيادي املدعو جابر الرازجي مدير ما يســمى املجلس 

األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية.
وأضافت املصــادر أن املدعو أمني الرازحي حصــل عىل امتيازات من 
قريبه خالل تأسيســه الجمعية، وساعده يف الحصول عىل مشاريع من 

مفوضية الالجئني واملنظامت الدولية.
وأشــارت إىل أن املنظمة تجمع مســاعدات لقيادات وعنارص حوثية 
تقطن صنعاء وغريها من املدن بدعوى أنهم نازحني يف حني أنهم يعملون 

مع املليشيا اإلرهابية يف تلك املناطق.
وعملت مليشــيا الحويث اإلرهابية عىل إنشــاء عدد من الجمعيات 
واملنظامت التابعة لها للســيطرة عىل الدعم املقدم من املنظامت الدولية، 
وتشــديد الخناق عىل املنظامت والجمعيات األخرى، وأجبت الكثري منها 

عىل اإلغالق بإجراءات تعسفية.

قرار مرتقب بتعيني الداعري يف 
حيدان ي�صتدعي القيادات الع�صكرية يف �صقرة ويقول اإنه �صيدخل عدن منت�صًرامن�صب رفيع بوزارة الدفاع

اجتماع الرئي�ض الُزبيدي واملبعوث الأممي يفر�ض 
ا يف معادلة احلل ال�صيا�صي اجلنوب طرًفا اأ�صا�صًيّ

بن فريد يثمن معاينة املبعوث الأممي خ�صائر عدن من الإرهاب

اجلار الله: اإقامة دولة اجلنوب 
العربي احلل الأمثل

تعز ت�صهد اأكرب ف�صيحة ف�صاد مبئات 
املاليني ملافيا قيادات الإخوان

حتت مزاعم رعايتها للنازحني.. 
الأمم املتحدة تكرم جمعية حوثية 


