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أخبار

يف ظل الحديث عن سالم مرتقب.. 

األمناء / غازي العلـــــــوي :
مــازال أبطــال الجيــش والقوات 
املسلحة الجنوبية املرابطون يف الثغور 
الرشف  ومبواقع  والجبــال  والوديان 
والبطولــة بدون مرتبــات ألكرث من 
القوات  فيه بعض  تتسلم  الذي  مثانية 
العســكرية التي مل تشارك بأي معارك 
وعتادها  أسلحتها  سلمت  بل  حقيقية 
مرتباتها  الحويث  ملليشــيا  العسكري 

وبانتظام .
يــرى مراقبون ومتابعون للشــأن 
الجنويب يف ترصيحــات لـ"األمناء" 
بأنه ال يوجد أي مربر الستمرار حرمان 
أبطال القوات املســلحة الجنوبية من 
خصوصا  الفرتة  هذه  طوال  مرتباتهم 
وأن لديهم أرس والتزامات أرسية ومع 
وملتزمني  مرابطني  مازالــوا  هذا  كل 

لقيادتهم العسكرية واألمنية .
بــأن هناك مخطط  املراقبون  وأكد 

خبيث وراء قطع رصف مرتبات القوات 
الجهات  خالله  مــن  تهدف  الجنوبية 
التي تقف خلفه إىل إحداث تفكك يف 
صفوف تلك القــوات وصوال إىل مترد 
تلك القــوات عىل قيادتهــا واتجاها 
لالنخراط ضمن قوات أخرى تتســلم 
رواتبها بانتظام وبغري العملة اليمنية .
من  سياسية  مصادر  واســتغربت 
عــدم رصف مرتبــات الجيش واألمن 
رغم وصول الوديعة الســعودية التي 
خصــص جزء كبــري منهــا لرصف 
تلك  املرتبــات معتربين عــدم رصف 
املرتبات هو محاولة مفضوحة لرتكيع 
قوات الجيش واألمن والدفع باألوضاع 

نحو االنفجار .
ســياق  يف  املصــادر  واتهمــت 
ترصيحها لـ"األمنــاء" من وصفتهم 
نهب  مبحاولة  الفســاد"  بـ"لــويب 
بعامل  واللعــب  الســعودية  الوديعة 

الوقــت ومن ثم اإلعــالن عن رصف 
مرتب شهر أو شــهرين وماتبقى يتم 

نهبه مثل سابقاته من األشهر  .
وأشــادت املصادر بالجهــود التي 
يبذلها الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس 
مجلس  رئيس  نائب  االنتقايل  املجلس 
ســبيل  يف  للضغط  الرئايس  القيادة 
رصف مرتبات قــوات الجيش واألمن 
الجنــويب وانتظامها رغم الصعوبات 

والعقبات التي تعرتضه .
وأعربت املصــادر عن أملها يف تتم 
حلحلة ملف املرتبات رسيعا خصوصا 
وأن شــهر رمضان املبارك الذي تكرث 
فيه متطلبات األرس والتزامات الجنود 
ســوف يحل بعد أيام قالئل وهو األمر 
الــذي تضعــه الجهــات املعنية يف 
الحســبان وتحاول تــدارك األمر قبل 
فــوات األوان وقبل أن تخرج األوضاع 

عن السيطرة .

األمناء/خاص:
أفادت مصادر عسكرية مينية بقيام 
عنارص مليشــيا حزب اإلصالح "ذراع 
اليمن"،  يف  املسلمني  اإلخوان  تنظيم 
بتهريــب كمية كبرية من األســلحة 
والعتــاد القتايل مــن جبهات مأرب 
والجــوف وتعز وحجــة إىل مناطق 
املدعومة  اإلرهابية  الحويث  مليشــيا 

إيرانيا، خالل األيام القليلة املاضية.
وأشارت إىل أن عنارص اإلصالح ويف 
إطار التعاون املشــرتك مع الحوثيني، 
اختارت االنحياز إىل الحويث، يف ظل 
الحديث عن قــرب التوصل إىل اتفاق 
برعاية  اليمن،  الحرب يف  ينهي  سالم 
ودويل،  إقليمي  وتوافق  املتحدة  األمم 
املقبل  االتفــاق  تجاهــل  عن  فضال 
لعنارص اإلصالح "اإلخوان"، املتهمني 
بالعمــل عىل إفشــال جميع خطط 
التحالف العريب يف اليمن خالل الفرتة 

املاضية.
كبرية  كمية  نقــل  املصادر  وأكدت 

جبهات  من  والذخائر  األســلحة  من 
القيادي  لســيطرة  الخاضعة  الجوف 
محافظ  العكيمــي  أمــني  اإلخواين 
الجوف الســابق، ومن مخازن وزارة 
الدفاع يف املنطقة العســكرية الثالثة 
العســكرية  املنطقة  مأرب، ومن  يف 
الخامسة يف حجة، ومن محور تعز، 
وأن تلك األســلحة تكتيكية "مضادة 
للدروع، ورصاص قناصة، وار يب جي 
لو، وكميــات كبرية من  ، وصواريخ 
الذخائر املتنوعة"، وهي األسلحة التي 
تستخدمها مليشيا الحويث يف قتالها 

الداخيل.
تابعة  وكانت قيــادات عســكرية 
لتنظيم اإلخــوان يف مأرب والجوف 
انشقت، خالل  وتعز  والحديدة  وحجة 
الفرتة األخرية، وانضمت إىل الحوثيني 
يف صنعاء، وكان أبرزها خالل تشييع 
جثامن الشيخ صادق األحمر، يف حني 
شــاركت  اإلصالح  من  عنارص  كانت 
يف عروض الحوثيني العســكرية يف 
الحديدة وذمــار وصنعاء نهاية العام 

املايض.
املنخرطة  اإلصالح  عنارص  أن  يذكر 
يف صفوف القوات الحكومية اليمنية، 
متورطة يف عمليات تهريب اســلحة 
للحوثيني منذ العام 2017، بتوجيهات 
التحالف  التي تم طردها من  من قطر 
العام،  ذات  يوليو مــن  العــريب يف 
وتتهم عنارص اإلخوان بتسليم جبهات 
صنعاء والجوف وجنوب مأرب وغرب 
شبوة والبيضاء وحجة للحوثيني، بني 

عامني 2020 و2021. 
صحفيــة  تقاريــر  وذكــرت 
واســتخباراتية أن عنــارص اإلصالح 
تواصــل التعاون مــع الحوثيني منذ 
تســهيل  بعمليات  وتقوم  ســنوات، 
تهريب األســلحة واملخدرات القادمة 
من إيران، عرب مناطق املهرة والجوف 
الحوثيني، فضال  مناطــق  إىل  وتعز، 
والغاز  النفطية  املشتقات  تهريب  عن 
إطار  يف  أخــرى  لوجســتية  ومواد 
رشاكة متتــد جذورها إىل ســنوات 

حروب صعدة الست.

األمناء/خاص:
كشــفت مصادر مطلعة عن بيــع وزير الدفاع الســابق بحكومة 

الرشعية محمد عيل املقديش ممتلكاته يف مدينة مأرب. 
 وقالت املصادر أن إحدى املباين الســكنية التابعــة لوزير الدفاع 
السابق محمد عيل املقديش يف مدينة مأرب تم بيعها بنحو 7 ماليني 

ريال سعودي .
وأضافــت أن العامرة هي واحدة من عدة ممتلكات عقارية ميتلكها 

الوزير املقديش يف مدينة مأرب تم بيعها خالل األيام املاضية.
وأشــارت املصادر أن املقديش يســعى لبيع ممتلكاتــه العقارية 
كذلك يف محافظات عدن وحرضموت واملهرة وشــبوة لرشاء عقارات 
واستثامرات جديدة يف دول أوربية منها دولة النمسا التي يتواجد فيها 

حاليا مع عائلته. 
يشار إىل أن وزير الدفاع السابق بحكومة الرشعية محمد املقديش 
متهم بقضايا فساد كبرية منذ توليه منصب وزارة الدفاع منها مصادرة 
مرتبات مقاتليه وقطع التغذية عنهم ناهيك عن االتهامات له باستنزاف 

التحالف عرب بيع األسلحة والذخائر.

األمناء / خاص :
أكد رئيس مجلس النواب اليمني الشــيخ ســلطان الربكاين، بأن إيران 
متارس العبث بالســالم والتعايش السلمي بني األمم، مشريا إىل مسؤولية 

طهران يف إشعال حروب يف كثري من البلدان.
جاء ذلك يف كلمــة ألقاها، خالل اجتامعات الجمعيــة العامة الـ146 
والدورة الـ211 للمجلس الحاكم لالتحــاد الربملاين الدويل، واالجتامعات 
املصاحبة املنعقدة يف مملكة البحريــن خالل الفرتة من 11 إىل 15 مارس 

الجاري تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي". 
وقال الربكاين، إن "العــامل اليوم يعيش حالة من االضطراب والنزاعات 
واالقتتال يف كثري من البلدان وبالذات يف عاملنا العريب ويف مقدمتها بالدنا 
اليمن جراء التدخل اإليراين وعبثها بالتعايش السلمي بني األمم ومحاولتها 

تصدير ما تسميه باملذهب والثورة اإليرانية بالقوة".
وأضاف إن "النظام اإليراين يعبث بالســالم وفقــًا ملنافعه"، مضيفا: 
"إيران سعت من خالل دعم الحوثيني يف االنقالب عىل الدولة اليمنية ضمن 
مخططها الهادف إىل التحول إىل قوة إقليمية قادرٍة عىل االســتيالء عىل 
مصادَر الطاقِة العامليًة والســيطرَة عىل ُمقدساِت املسلمني والتحكّم بأهِم 
املضائــق املائية يف العــامل، بدءًا من مضيِق هرمز ثــم مضيق باب املندب 

ومضيق قناة السويس والتأثرِي يف سياساِت الرشق األوسط والعامل".

األمناء/خاص:
مع تــوايل التطورات السياســية واألمنية عىل الســاحة الجنوبية، فإن 
املحافظة عىل األمن واالســتقرار يظل نقطة محوريــة وجوهرية يف إطار 
الحرص عىل فرض منظومة األمن يف كل أرجاء الجنوب العريب، لينعكس ذلك 

رسيعا عىل التطلعات السياسية لشعب الجنوب وحقه يف استعادة دولته.
وألن العاصمة عدن متثل صانعة وصاحبة القرار، وهي عىل رأس األجندة 
املعادية التي تســتهدف الجنوب من قبل قوى صنعاء اإلرهابية، فقد انعكس 
هذا األمر يف مدى األهمية التي توليها القيادة الجنوبية يف إطار العمل عىل 

ترسيخ معامل األمن واالستقرار يف الجنوب العريب.
إتساقا مع هذه األهمية، فقد صدرت توجيهات مهمة خالل االجتامع الذي 
عقده العميد محســن عبد الله الوايل القائد العام لقوات الحزام األمني، مع 
قادة األحزمة باملحافظات واملناطق الجنوبية مبقر القيادة العامة يف مدنية 

الشعب العاصمة عدن.
يف مســتهل اللقاء الذي حرضه العميد جالل الربيعي أركان قوات الحزام 
األمنــي، رحب الوايل بقــادة األحزمة، وأطلعهم عىل آخر املســتجدات عىل 
الســاحة الجنوبية، وناقش معهم جملة من القضايــا املتعلقة يف الجانب 

األمني، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن يف ظل املتغريات باملنطقة.
وناقش االجتامع التقارير الدورية املنجــزة، والتصورات املقدمة لتطوير 
منظومة الحزام، والخطط املرســومة يف ضبط األمن واالستقرار مع قدوم 

شهر رمضان الكريم.
وخالل االجتامع، قدم قادة األحزمة األمنية ملحة شــاملة للمستوى األمني 
يف املناطق واملحافظــات الجنوبية، والتحديات والصعوبــات، التي تواجه 
الجنود، وصمودهم واستبسالهم يف تنفيذ املهام وضبط األمن عىل الرغم من 
األوضاع االقتصادية الصعبــة التي ميرون بها والناجمة عن انقطاع املرتبات 

ألكرث من مثانية أشهر متتالية.
من جانبه، وّجه الوايل عىل التحيل باملزيــد من اليقظة، يف ضبط األمن 
ومكافحة آفتي املخــدرات واإلرهاب، وحيا صمود واستبســال رجال األمن 

الجنوبيني يف الثغور وامليادين، دفاعا الدين والوطن.
وأّكد أّن لهذه التضحيات مكاسب ال يســتهان بها، داعيا الجميع الحفاظ 
عىل املنجزات التي تحققت خالل الفــرتة املاضية والثبات عىل األرض مهام 

كانت الصعاب واملعوقات.
توجيهات اليقظة األمنية تعكس مدى العناية التي توليها القيادة الجنوبية 
يف إطار العمل عىل فرض منظومة األمن واالســتقرار، باعتبار أن هذا األمر 

يحمل أولوية بالغة يف إطار العمل الوطني.
ودامئــا ما تحاول قوى صنعاء اإلرهابية إيجاد أي ثغرة ملحاولة املســاس 
باألمن واالســتقرار يف الجنوب العــريب، ومن ثم وجــدت القيادة األمنية 
رضورة إصدار توجيهات برفع اليقظة يف أرجاء الجنوب تفاديا ألي محاوالت 

مشبوهة تستهدف تقويض منظومة األمن.

اجلي�ش والأمن بدون رواتب والوديعة مع حمران العيون

الإخوان يرمتون يف ح�سن احلوثيني باأ�سلحة وذخائر اجلي�ش

املقد�سي يبيع ممتلكاته يف ماأرب وال�ستثمار يف دول اأوربية

م�سوؤول حكومي بارز يك�سف عن �سعي 
اإيراين لل�سيطرة على باب املندب

توجيهات يقظة اأمنية قبل حلول 
رم�سان.. اجتماع مهم يف عدن


