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اللواء بن بريك يراأ�س اجتماًعا للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية
محليات

تشمل )1,288( جريحا بعدن وبواقع 
)60,000( ريال شهريا لكل جريح ..

امل�شت�شار الإعالمي للرئي�س الزبيدي 
يحذر مما اأ�شماها بـ«الأبواق الإعالمية«

األمناء / خاص:

حذر مستشــار رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب للشؤون اإلعالمية د . صدام عبدالله 
مام وصفهــا بـ«األبــواق اإلعالمية« التي 
تظهر لبث سمومها بني أوساط الرأي العام 
الجنويب عقــب كل نجاح أو انتصار يحققه 

املجلس االنتقايل الجنويب .
وقــال د . صدام عبداللــه : »مهام حقق 
املجلس االنتقايل مــن نجاحات وانتصارات 
املفاوضات  جبهات  عىل  أو  ميدانيا  ســواء 
عرب  للجنوب،  مرتبصــة  أطراف  ســتظهر 

أبواقها اإلعالمية املأجورة، من االنتقاص من ذلك، وتبث ســمومها وإشاعاتها بني 
أوساط الرأي العام الجنويب بأن االنتقايل فشل وتنازل وتخىل عن مطالب الشعب 

وغريها«.
وأكد د . صدام عبدالله بأن عىل »أبناء الجنوب أن يحصنوا أنفسهم وأن ال يعريوا 
تلــك األبواق، وأن يثقوا كل الثقة يف قيادة املجلس االنتقايل بأنها لن ومل تفرط أو 

تحيد عن ثوابت وأهداف شعب الجنوب، وللسياسة والدبلوماسية فرسانها«.

األمناء/خاص:

 حددت الهيئة العســكرية العليا للجيش واألمن الجنويب واللجنة التحضريية 
لالعتصام الحقوقي العام الساحة مصىل عيد األضحى املبارك.

ورصح نائب رئيس الهيئة العســكرية العليا للجيــش واألمن الجنويب العميد 
صالــح القايض أن صالة العيد ســتكون يف مخيم االعتصام أمــام بوابه قيادة 

التحالف العريب الذي دعت له الهيئة.
ودعا العميد القايض كافة أبناء القوات املســلحة واألمن إىل االحتشــاد يف 
املخيامت ألداء صالة العيد مع إخوانهم الذين أمضوا أربعة أســابيع من االعتصام 
وقال : »هذا نداء الواجب إلسامع صوتكم إىل العامل لرفع الظلم عنكم وإسامعهم 
صوت الحق بإنصافنا ورفع الظلم والتهميش عىل جيشــنا ومنحه كافة الحقوق 

املكتسبة«.
واعترب القايض أن مشــاركة الجنوبيني يف هذا اليوم املبارك فرصة لشــعبنا 
للتأكيد عــىل حقوقه واملطالبة مبقومات العيش الكريــم يف أرضنا من خدمات 
أساسية من كهرباء ومياه وإصالح البنية التحتية من طرق ورصف صحي وإعادة 
إعامر ما دمرته الحرب وإنهاء الفســاد وإصالح االقتصاد والعملة واألسعار ودعم 

وإصالح املنظومة األمنية.
وأكــد العميد القايض مختتام: »اعتصامنا مســتمر حتى اســتعادة حقوقنا 

وأرضنا غنية مبنحنا حقوقنا واالستجابة ملتطلبات حياتنا« .

عدن / األمناء / خاص :

الركن أحمد ســعيد بن  اللــواء  ترأس 
بريك، رئيس الجمعيــة الوطنية للمجلس 
االنتقايل، رئيــس اإلدارة الذاتية للجنوب، 
الجمعية،  االثنــني، يف مقر  أمس  صباح 
اجتامعا للهيئة اإلدارية للجمعية الوطنية.

رئيس  نائبي  الذي ضم  االجتامع،  ويف 
الوطنية  املحامية نريان سوقي،  الجمعية 
عضو هيئة رئاســة املجلــس، والدكتور 
أنيس لقامن، أطلع اللواء بن بريك، أعضاء 
الهيئة عىل مستجدات األوضاع السياسية 
والعسكرية يف الجنوب وخالصة اللقاءات 
االنتقايل  املجلــس  وفد  بــني  متت  التي 

املفاوض والحكومة اليمنية يف الرياض.
وأكــد رئيس الجمعية التــزام املجلس 
الرياض  باتفــاق  الجنــويب  االنتقــايل 
وبالرشاكــة مــع التحالــف العريب يف 
محاربة االنقالبيــني الحوثيني ومكافحة 
أنواعه وأشــكاله، وكل  اإلرهاب بكافــة 
املشــاريع غري العربية الطامعة يف تغيري 
هوية دول املنطقة واالستيالء عىل ثرواتها 

وموقعها االسرتاتيجي.
 وأوضح اللواء بن بريك قائال: »سنكون 
ملتزمني بكل مــا تم االتفــاق عليه من 

الرياض بقيادة  الوفد املفــاوض يف  قبل 
الرئيس القائد عيــدروس الُزبيدي، ونحن 
عىل اســتعداد تام لحامية أرضنا وشعبنا 
وحاميــة تطلعاتهم املُبينــة يف الوثائق 

الدولية«.
وأضــاف اللواء بريك قائــاًل: »إننا يف 
هذه املرحلة نواجــه الكثري من التحديات 
والتآمــرات العســكرية ســواء كان من 
الداخــل أو الخارج من قبل الدول الطامعة 

يف جنوبنــا«.. حاثــًا الحارضيــن عىل 
املجلس  بقيادات  أكرث  الثقة  وإيالء  الثبات 
االنتقــايل التــي لن تخيب آمال شــعب 
الجنوب الذي وضع ثقته فيها بعد الله عز 

وجل.  
ويف ختام اللقاء، ُقدم الحارضون عددًا 
من االستفسارات، وتم توضيحها من قبل 
رئيس الجمعية الوطنية بكل رحابة صدر.

األمناء / خاص :
بعث الرئيس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، برقية عزاء ومواساة إىل زياد وأمجد وأحمد 
أنيس شــوطح، يف وفــاة املغفور له بإذن اللــه تعاىل والدهم 
املهندس أنيس عبدالله شوطح، الشخصية العدنية املعروفة، بعد 

رصاع طويل مع املرض.
وأشادت الربقية باألدوار واملآثر املتميزة للفقيد أنيس شوطح 
وإسهاماته يف خدمة التنمية بالعاصمة عدن، فضاًل عن كتاباته 

الصحفية التي المســت هموم املواطن الجنــويب وعربت عن 
تطلعاته.

وعرب الرئيس الُزبيدي عن خالص تعازيه وعظيم مواســاته 
إىل أبنائه وشــقيقه د. جعفر عبدالله شوطح وأرسة آل شوطح 

كافة.
وابتهل الرئيس القائد يف ختام برقيته إىل املوىل العيل القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة، ويسكنه فسيح جناته، 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان، إّنا لله وإّنا إليه راجعون .

األمناء / خاص :

االثنني،  أمس  أفادت مصادر مالحية،   

بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية 
هبطــت اضطراريا يف مطار جدة الدويل 

بعد تعرضها لخلل فني.

الهبوط جاء  املصادر، فإن  وبحســب 
بعد مرور ســاعة عىل إقالعها من مطار 

عدن متجهة نحو القاهرة.

األمناء/ متابعة / عبداهلل باخريبة :

مدير  راسموسني،  نيكوالس  الدويل  الخبري  قال 
املركز الوطني ملكافحة اإلرهــاب بالواليات املتحدة 
األمريكية، إن حــزب اإلصالح اليمني، فرع اإلخوان 
املسلمني باليمن، هو أصل تنظيم القاعدة يف جزيرة 

العرب، وأنشئ منه جامعة سميت بداعش.
جاء ذلك يف ترصيح صحفي له خالل تقرير مع 
صحيفــة )C-SPAN( مؤكدًا أن هذه الحقيقة ظلت 
مخفية فرتة من الزمن لكــن كل الحقائق والوثائق 
أثبتت ذلك خاصة ما برز يف الوثائق التي اســتولت 
عليهــا الفرقة الخاصة مــن املارينز األمرييك يف 
عملية إنزال جــوي بقطاع قيفة مبحافظة البيضاء 

يف نهاية يناير 2017.
وقال الخبري راسموســني إن اإلخوان املسلمني 
ذات بذرة إرهابية نشــأت يف مرص وتوســعت إىل 
عدة دول عربية وأبرزها اليمن، حيث القت الجامعة 

للقيام مبهامت كبرية وخطرية عىل  أرضية خصبة 
األمن والســلم الدوليني كان مــن نتائجها ظهور 
تنظيم القاعدة اإلرهــايب يف جزيرة العرب بعد أن 
تم هزميتها يف أفغانســتان مطلــع القرن الواحد 

والعرشين.
وأشــار أن املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب لديه 
كل ما يتعلق بأنشــطة اإلرهــاب يف العامل وبينها 
اليمن التي تحول فيها اإلرهاب إىل ســلطة شــبه 
رسمية بعد أن غري تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
اســرتاتيجيته القدمية الهجوميــة ليصبح متقلدًا 
مناصب أمنية وعســكرية ولديه معسكرات باسم 

السلطة يف اليمن.
وأكد أن اإلخوان يف اليمــن حصلوا عىل أموال 
طائلة من نظام عيل عبدالله صالح منذ تأســيس 
كيانهم رســميا يف العــام 1990 وبروزهم خالل 
الحرب األهلية اليمنية بني الشــامل والجنوب الذي 
قــال اإلخوان املســلمون حينها إنهــا ملحاربة املد 

الشيوعي والكفرة يف جنوب اليمن - حد وصفهم.
واســتعان اإلخــوان حينهــا باإلرهابيني من 
أفغانستان والسودان وعدد من الدول بحجة الجهاد 
يف جنــوب اليمن، وعقب انتصارهــم هناك قاموا 
بإنشــاء مراكز أمنية والتوغل يف الحكم وتفريخ 
كيانات تابعة لهم كان أبرزها القاعدة وإيجاد الدعم 
لها من خالل جمعيات أسموها بالجمعيات الخريية.

ووصف الخبري الدويل خطر اإلخوان املســلمني 
الحايل بأنه تعدى اليمن ليصل مبارشة إىل اململكة 
العربية الســعودية التي ال تــزال تتخذ جزًءا منهم 
حلفاء ملحاربة الحوثيني بينام هم مل يقدموا لها أي 

جهود.
وأكد أن كل الخطورة تكمن يف بقاء زعيم اإلخوان 
والداعم الرسمي لإلرهاب عيل محسن األحمر نائبا 
عبدربه هادي منصــور، معتربا  اليمنــي  للرئيس 
أن بقاء الرجــل نائبا للرئيس يهدد األمن والســلم 

الدوليني، خاصة بعد إنشــاء األحمر ملعسكرات يف 
محافظة مأرب القريبة مــن البيضاء معقل تنظيم 

القاعدة يف جزيرة العرب.
وأشــار أن مــارب املعروفــة بامتالكها ثروات 
نفطية أصبحت تحــت أيدي اإلخوان الذي يوجهون  
عائدات املحافظة لتغذية املعسكرات التي تضم آالف 
اإلرهابيني التابعني لألحمــر والذي يدفع ببعضهم 
للقيام بعمليات إرهابية يف عدن وحرضموت كتحٍد 
بعد نجاح التجربة األمنيــة يف هاتني املحافظتني 
عقب قيام التحالف بتحريرهــا من أيدي الحوثيني 

املوالني إليران.
وقال الخبري نيكوالس راسموســني إن اإلرهاب 
يف اليمــن ال يزال خطــريا طاملا وفــرع اإلخوان 
املســلمني باليمن موجود ويعمل بنشــاط خاصة 
داخل الحكومة الرشعيــة التي يقودها هادي وهذا 
يعني أن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب أصبح له 

نفوذ رسمي داخل حكومة هادي الرشعية.

الرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي ُيعزي يف وفاة 
ال�شخ�شية العدنية املهند�س اأني�س �شوطح

هبوط ا�شطراري لطائرة اليمنية بجدة بعد تعر�شها خللل فني

الع�شكريون يحددون مكان م�شلى عيد الأ�شحى

حزب الإ�شالح هو تنظيم القاعدة بجزيرة العرب
¿ مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب: 


