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ال�شليمي يوجه ن�صيحة لأبناء ال�شمال  ..فماذا قال؟
األمناء نت/خاص:

نصــح املحلــل الســيايس الكويتي فهد
الشــليمي أبناء الشــال وتحديدا املحيطني
بعاصمتهم صنعــاء إىل التحرك واالنقضاض
عــى الحويث بالســاح من عــى منصات
التواصل االجتامعي.
وغرد الشــليمي عــى حســابه بتويرت
قائال  « :للمرة العارشة نناشــد أبناء الشامل
من املحافظــات املحيطة بصنعــاء عاصمة
الجمهوريــة اليمنيــة بالتحرك الســرداد
عاصمتهم من الحويث».
وأكد الشليمي  »:إن صفحات (الفيسبوك)
وتغريدات (تويرت) لن تحرر عاصمتكم كام أن
الشتائم والســباب لن تهزم الحويث التخوين
واالتهام لن يحرر صنعاء».

وختم الشــليمي تغريدته بنصيحة »:
احمل سالحك وحرر صنعاء».
الجديــر بالذكــر :إن أبناء الشــال
مبختلف رشائحهم تزايــد ظهورهم عىل
منصات التواصــل االجتامعي ومعظمهم
موجها ســهامه نحو الجنــوب وآخرون
يدسون السم بالعسل حيث يبدون تعاطفا
مع القضية الجنوبيــة ويف باطنهم غري
ذلك أو بينهم يكيل التهم واملزاعم الباطلة
لــدول التحالــف العريب وعىل رأســها
اإلمارات العربية فيــا محلليهم اتجهوا
نحو القنــوات الفضائية املعادية للتحالف
ملامرســة الرذيلة السياســية والقلة من
النخب الشــالية التي أدركت حق شعب
الجنــوب يف رضورة نيــل حريته وفك
ارتباطه ببالدهم إلنهاء الحرب القامئة .

قــال القيادي يف املجلــس االنتقايل الجنــويب منصور صالح
ريا إىل
واصفـ ًـا البيان السعودي -اإلمارايت باملتزن والعقالين ،مش ً
أنه يعكس اهتامم وحرص دول التحالــف (اململكة واإلمارات) عىل
التهدئة وتوحيد الجبهة ملواجهة الخصم األســايس املتمثل بجامعة
الحو ّ
يث .
وأضاف يف ترصيح لصحيفة العرب“ :األشقاء يف التحالف بذلوا
جهد ًا كبــرا للوصول إىل هذه املرحلة املتقدمة وعىل كل األطراف أن

تقدر ذلك وأن تعمل بجدية لتجاوز املشــكالت القامئة واحرتام إرادة
املجتمعــات املحلية يف تقرير مصريها ونعتقــد أن األهم هو التزام
الرشعية وأجنحتها مبا جــاء يف البيان واالنخراط يف حوار هادف
وبناء ووقف التصعيد عىل األرض”.
ولفت صالح إىل أن االنتقايل استجاب لدعوة الحوار دون رشوط
وال توجد لديه إشــكالية يف مناقشة أي قضايا كام أنه ملتزم بوقف
التصعيــد عىل األرض ،وأن الكرة اآلن يف ملعب الرشعية التي ينبغي
عليها أن تبدي نوايا صادقة إلنجاح الحــوار وبالتايل إنجاح جهود
التحالف ومعركتهم يف مواجهة امليليشيات الحوثية .حد قوله.
طرف!
البيض :حوار جدة بني الشرعية واالنتقالي يكشف احلجم احلقيقي لكل
ٍ

�أمني عام املجل�س االنتقايل يلتقي عدد من ر�ؤ�ساء النقابات العمالية اجلنوبية
عدن  /األمناء  /خاص :
التقى االســتاذ احمد حامد
مللس االمني العام لهيئة رئاســة
املجلس االنتقايل الجنويب صباح
أمس يف مقر االمانة العامة بعدد
من رؤســاء النقابــات واللجان
العاملية يف عدد من القطاعات
واملرافق الخدميــة والعامة يف
العاصمة عدن..
وبحث االمني العام مع رؤساء
النقابات العامليــة آليات تفعيل
العمل النقايب مبا يلبي تطلعات
العامل يف كافة القطاعات ومبا
يحقق مطالبهم وحقوقهم العادلة
واملرشوعة ويساعد يف الرفع من مستوى
جودة العمل يف املؤسسات.
وشــدد االمني العام خالل اللقاء عىل
رضورة تعزيز حضور النقابات ومشاركتها
بفاعلية يف وضع االسس املتينة يف عملية
البناء وقيادة العمل املؤســي عىل كافة
املستويات والقطاعات مشــرا اىل أهمية
التنسيق والتعاون يف هذا الجانب مبا يحقق
اآلمال والتطلعات املنشودة ..

واكــد االمني العام عــى اهمية تفعيل
العمل الرقــايب يف متابعة عمليات االخالل
والتسيب االداري ورصد اعامل العبث باملال
العام ومحاربة الفساد بكافة اشكاله كونه
واجب مهني البد من تفعيله لإلســهام يف
تطوير االداء العميل والنهوض بالقطاعات
الخدمية والعامة ومحاربــة املظاهر التي
تؤدي اىل تدهور املؤسســات والعمل عىل
مواكبة متطلبات املرحلة لتحقيق طموحات
املواطنني املعقودة عىل هذه القطاعات..
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االنتقايل اجلنوبي يعلق على
بيان ال�سعودية والإمارات

األمناء/خاص:

من�صور �صالح :الكرة يف ملعب ال�شرعية
وعليها �أن تبدي نوايا �صادقة لإجناح احلوار
خاص :
األمناء/
ّ

3

مــن جانبهــم تطرق
الحارضون من رؤســاء
ومنــدويب النقابــات
العامليــة اىل مقرتحات
تطوير العمل النقايب وأداء
املؤسســات الخدمية مبا
يعزز قيمة العامل واملوظف
الجنويب يف ســبيل نيلة
حقوقــه القانونية  ،وأداء
واجبــة الوطني والخدمي
تجاه مؤسســاته ووطنه
الجنوب ..
وعــر الحــارضون
عن بالغ شــكرهم لقيادة
املجلس االنتقــايل التي مل
تدخر جهــدا يف ايالء النقابــات العاملية
االهتامم الذي اســهم يف اســتعادة الدور
النقــايب والعاميل الذي يواكــب تطلعات
العاملــن وينترص لقضاياهــم وحقوقهم
العادلة واملرشوعة..
حرض اللقاء الدكتور محمد فضل قطيبي
رئيس الدائرة الجامهرييــة لألمانة العامة
للمجلس االنتقايل واالستاذ محمد الجنيدي
سكرتري االمني العام..

علــق املجلــس االنتقــايل
الجنويب عىل البيان الســعودي
اإلمارايت املشــرك الصادر يوم
األحد .
وقال نــزار هيثــم ،املتحدث
الرســمي للمجلــس االنتقايل
الجنــويب :إنه يرحــب بالبيان
املشرتك ،مشــرا إىل أنه يعكس
حرص الريــاض وأبو ظبي عىل
توحيــد الجهود نحو الســام
واالســتقرار والرشاكة وانتصارا
للمــروع العريب الذي تقــوده دول
التحالف .
وأضــاف نزار هيثــم يف بيان :،إن
مســار الحوار والسالم هو الذي طالب
به املجلس االنتقايل الجنويب منذ اليوم
األول ،إميانا منه بأنه الوسيلة األفضل
واألقــوى للوصول إىل حلــول عادلة
لكافة امللفات والقضايــا العالقة ،مبا
يحقق األمن واالســتقرار يف املنطقة،
واملصالح العليا للشعب الجنويب.

وكانت الســعودية واإلمــارات قد
أصدرتــا بيانــا مشــركا ،رحبتا فيه
باستجابة «الحكومة اليمنية الرشعية»
و»املجلس االنتقايل الجنويب» ،لدعوة
الحوار التي أطلقتها اململكة يف مدينة
جدة ،لحل األزمة يف الجنوب اليمني .
وشــددت الدولتــان يف البيــان
عىل «رضورة اســتمرار هــذه األجواء
اإليجابية والتحيل بــروح األخوة ونبذ
الفرقة واالنقسام».

البي�ض :حوار جدة بني ال�شرعية واالنتقايل
طرف!
يك�شف احلجم احلقيقي لكل ٍ
األمناء/خاص:

أكد نجل الرئيس عيل سامل البيض :إن املفاوضات األخرية
ستضع الجميع أمام مسؤولياته ودوره الحقيقي .
وقال هاين ســامل البيض يف تغريدة لــه عىل «تويرت»
مقومات االعرتاف بالنسبة للجنوبيني ككيان ودولة قادمة
وقد متثلت يف التعامل مع املجلــس االنتقايل كطرف ندي
للرشعية.
وتســاءل البيــض» فمن صاحــب الســيادة يف هذه
املفاوضات فاملفاوضات تخفي ما وراءها ولكنها بداية جيدة
ملعادلة سياسية جديدة أكرث وضوح ًا وفعالية.
مشري ًا إىل أنها ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم ودورهم وحجمهم الحقيقي.

تعط �أي م�ؤ�شر
م�سهور :حكومة ال�شرعية مل ِ
�إيجابي نحو البيان امل�شرتك!
األمناء/خاص:

أكد املحلل الســيايس هاين مسهور :إن حكومة
الرشعية اليمنية مل ِ
تعط أيّ مؤرش إيجايب نحو البيان
السعودي اإلمارايت.
وقال مســهور يف تغريدة عرب حسابه بـ»تويرت»
رصدتها «األمنــاء» « :الحكومة اليمنيــة مل ِ
تعط أي
مؤرش إيجــايب نحو البيان الســعودي اإلمارايت ومل
توقف التصعيد اإلعالمي».
وأضاف« :ما زالت التحركات العســكرية يف شبوة
تؤكد عىل عدم التزامها بالحوار ،بينام املجلس االنتقايل
الجنويب أكد التزامه ورحب بالبيان املشرتك وما زال ملتزم ًا بالتهدئة العسكرية».

هزائم متالحقة وخ�سائر فادحة تتكبدها ملي�شيات الربيزي  :املجل�س االنتقايل �صوت اجلنوب وممثله الر�سمي
احلوثي خالل معارك طاحنة يف ال�ضالع
األمناء/خاص:

خاص :
األمناء/
ّ

ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﻋﻰﻠ ﻭﺗﺮﻴﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻴﻮﻡ الرابــع ﻲﻓ
ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺷﺎﻤﻝ ﻏﺮﺏ ﻭﺷﺎﻤﻝ ﺮﺷﻕ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ،ﻤﺗﻜﻨﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
الجنوبيــة ﺍﻤﻟﺸﺮﺘﻛﺔ ﻣﻦ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﻭﻛﺮﺴ ﻋﺪﺓ ﻫﺠﺎﻤﺕ ﺣﻮﺛﻴﺔ ﻭﺃﻟﺤﻘﺖ
ﺑﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺮﺸﻳﺔ ﻓﺎﺩﺣﺔ .
وحســب مصادر عســكرية ميدانية خاصة أن أبطــال القوات
الجنوبية املشرتكة استطاعة بفضل الله  ,ث ّم بحنكة قادتها امليدانية

من صــد وكرسعدة هجامت لعنارص مليشــيات الحويث عىل مدى
الثالثة األيام املاضية حيث شهدت معارك طاحنة يف جبهتى ( حجر
السفىل والريبي  -القفلة و الزبرييات ) شامل غرب الضالع .
كام أفادت أن عنارص الحويث تكبدت خسائر فادحة يف األرواح
والعتاد؛ سقطط فيها عدد كبري من القتىل والجرحى.
حيث ﺷﻮﻫﺪﺕ ﺟﺜﺚ لعنارص من املليشيات الحوثية بالقرب من
ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺕ يف جبهتي حجر السفىل – والقفلة .

أكد الناشط السيايس
واإلعالمي أحمد الربيزي :إن
املجلس االنتقايل الجنويب
صــوت الجنــوب وممثله
الرسمي.
وقــال يف تغريــدة له
(بتويــر) رصدهــا محرر
«األمنــاء» « :املجلــس
االنتقــايل الجنويب صوت

الجنوب وممثله الرســمي اليوم صار
لــه وجــود ًا يف املحافل
العربيــة والدوليــة ،مل
يأتِ هــذا االنتصــار إال
بنضال شــاق بذله شعبنا
الجنويب العريب من دماء
أبنائه اآلالف من الشهداء
واآلالف مــن الجرحــى،
واليــوم شــعبنا حقــق
نرص ًا يف طريــق الحرية
واالستقالل».

