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األمناء/خاص:
قالت مصــادر خاصــة لصحيفة "األمنــاء" بأن 
مســؤولني يف حكومة الرشعية يتواصلون من الخارج 
منذ أســبوع لدعم تظاهرة من املزمــع خروجها اليوم  

األحد يف العاصمة عدن.
وأكد املصدر أن هدف التظاهرة التي يروج لها اإلخوان 
هو إحراق أعالم  التحالف والتحريض ضد محافظ عدن 
أحمد حامد مللس إلفشاله منذ البداية وإدخال العاصمة 
عدن يف مســتنقع الفوىض واإلرهاب لصالح أجندات 

خارجية .  
ودعا املستشــار يف مكتب الرئاسة اإلخواين مختار 
الرحبي يف منشــور له عىل الفيسبوك إىل فسح املجال 
للجرنال العجوز للعودة إىل عدن وستكون الكهرباء عىل 

مدار الساعة.
الرئيس هادي،  ويف السياق نفسه حرّض مستشار 
الذي يقيم يف فنادق تركيا، عيل حسني البحريي، حرض 
أبناء عدن والجنوب للخروج ضــد املحافظ مللس وضد 

التحالف العريب يف عدن.
وكان حزب اإلصالح اإلخواين قد دشن يوم الجمعة 
املاضيــة يف مديرية مودية مبحافظة أبني تظاهرة قام 
فيها بإحراق أعالم  اإلمارات والسعودية والبحرين،  يف 
الوقت الذي مل يَر الشــارع الجنويب أي تظاهرات  ضد 

التدخل اإليراين من قبل حزب اإلخوان.
يذكر أن حزب اإلصالح اإلخواين، املسيطر عىل قرار 
الرشعية السيايس والعسكري، يواصل ابتزازه للتحالف 
العريب وتآمره ضد اململكة العربية الســعودية لصالح 

النظام القطري والرتيك.

أخبار

عدن / األمناء/خاص:
أكد محافظ محافظة عدن أحمد 
حامد مللس أنه سيميض قدما لخدمة 
مظاهر  لكل  والتصــدي  عدن  أبناء 

الفوىض وخرق القانون .
وقال مللــس يف تغريــدة عىل 

"تويرت":  "املؤمن القوي خري وأحب 
إىل الله من املؤمن الضعيف".

وأضاف بالقول: "اقرعوا أجراس 
الجاد  للعمل  أياديكــم  ومدوا  األمل 
ودعــم التنمية والبنــاء بعاصمتنا 

الحبيبة عدن".
وتابع محافظ عــدن : "حاربوا 

التيئيــس واإلحباط  معنا معــاول 
الفتنة  عــن  باحث  لــكل  وتصدوا 

والهدم".
بأننا  بالقول: "ثقــوا  واختتــم 
ماضون قدًما لخدمة عدن والتصدي 
الفــوىض وخرق  لــكل مظاهــر 

القانون".

األمناء/خاص:
لدى  الســعودي  السفري  كشف 
اليمــن محمد آل جابــر عن حلول 
يف  الكهرباء  مشــكلة  لحل  قادمة 
أن تنفيذ  العاصمة عدن، مشريا إىل 
اتفاق الرياض ســينقل املحافظات 

الجنوبية إىل األمن واالستقرار  .
وقال الســيايس الجنويب أحمد 
الصالح إنه التقى السفري السعودي 
يف مكتبه بالرياض وتناول الحديث 
عن آخــر التطــورات السياســية 
الذي  واإلعامر  والتنميــة  وامليدانية 

يدير برنامجه يف اليمن.
اللقاء  أثناء  السفري  بأن  وأضاف 
يدعم  دامئا  اململكــة  أن موقف  أكد 
أي حوار ســيايس ميني بني القوى 
واألحــزاب مبــا يــريض تطلعات 
تدخل  دون  اليمن  ومصلحة  الشعب 

يف املشــاريع السياسية التي يتفق 
عليها اليمنيون مبختلف توجهاتهم.

كــام أكــد آل جابــر أن اتفاق 
يف  نوعية  نقلــة  شــكل  الرياض 
الرشاكة السياسية وهو قيد التنفيذ.
حمالت  مع  تعامله  كيفية  وعن 
الهجوم عليه، فقد أوضح آل جابر أن 
الخصوم  بني  ورادة  التهم  هذه  مثل 
السياسيني إما للضغط أو معلومات 
مغلوطة، وأكد بأن دوره كوســيط 
يف اتفاق الرياض سبب رئييس وأنه 
بالده  سياسيات  ميثل  دولة  موظف 
بحيادية تامــة وأما االتهامات فهي 
ظاملة ومختلقــة وأنه يدرك أبعادها 

لذلك يتسامح معها.
خطط  السفري  ســعادة   ورشح 
وبرامج إعادة اإلعامر يف ٧ قطاعات 
مختلفة عىل رأسها الصحة والتعليم 
الذي أكد أن هنــاك عرشات املدارس 

تم اعتامدها يف مختلف املحافظات 
املحررة.

وأردف الســفري آل جابــر  بأن 
يف  أخرى  خدمية  مشــاريع  هناك 
املرتقب إعالنها،  الحكومــة  انتظار 
مشــريا أن الربنامــج داعم تنموي 

وليس مسؤوال عن الخدمات.
وأكد بأن تنفيــذ اتفاق الرياض 
ســينقل املناطق املحــررة وأغلبها 
واالســتقرار  األمن  إىل  جنوبيــة 
والتنميــة وأن موضــوع الخدمات 
مســؤولية الحكومة وهم يدعمون 

جهودها يف ذلك.
آل جابــر حديثه عن  واختتــم 
أوضح  حيــث  الكهرباء،  مشــكلة 
بأن هناك مرشوعا يجري دراســته 
الشــأن  بهذا  اليمنية  الحكومة  مع 
القيام بواجبها تجاه  ملساعدتها يف 

شعبها.

األمناء / خاص :
بدأت قوات الرشطة العسكرية التابعة لحزب اإلصالح يف تعز, بالتمدد 

باتجاه مناطق الساحل الغريب .
وقالت مصادر محلية لصحيفة "األمناء" إن قوات الرشطة العسكرية 
أقامت حاجزا عســكريا غريب مديرية الشاميتني عند الحدود اإلدارية مع 

مديرية الوازعية الخاضعة للقوات املشرتكة.
وقال قائد الرشطة العســكرية التابع لحزب اإلصــالح العميد محمد 
الخوالين، إن الحاجز العســكري جاء وفق خطة تشــمل إنشــاء نقاط 
ومناطق أمنية يف مديريات الشــاميتني واملعافر واملرساخ مبربر إيقاف 

عمليات تهريب السالح.
وكانت قوات اإلصالح قد أخضعت اللواء 35 مدرع لسيطرتها وبسطت 

عىل كامل مديريات الحجرية املحاذية للساحل الغريب ومناطق لحج .

م�ضوؤولون بال�ضرعية يدعمون تظاهرة �ضد املحافظ ملل�س والتحالف العربي

ملل�س: ما�ضون قدًما خلدمة عدن والت�ضدي لكل مظاهر الفو�ضى وخرق القانون

ال�ضفري ال�ضعودي يتحدث عن حلول قادمة لكهرباء عدن

ملي�ضيات الإخوان تتمدد باجتاه 
ال�ضاحل الغربي )تفا�ضيل(

األمناء /خاص :
أكد الكاتب الجنويب محمد حبتور أن االنتقايل الجنويب سيضطر خالل 
األيام القادمة مجرًبا إىل اتخاذ قرارات حاســمة، مشريا إىل أن االنتقايل 

سيبعث رسائل قوية للجميع مفادها "إين أستطيع".
وقال حبتور يف منشــور عىل حسابه الرســمي عىل "الفيسبوك" : 
"سيضطر املجلس االنتقايل )مجربًا( عىل اتخاذ قرارات حاسمة يف قادم 
األيام، حتى يحرك املياه الراكدة، ويبعث رسائل قوية للجميع مفادها )إيّن 

أستطيع(".
وأضاف حبتور: "هذا الشــلل املُفزع يف حلحلــة القضايا العالقة لن 

ُيعالج بالطبطبة واملسكنة واالستجداء، جدار الجمود يجب أن ُيهدم".
وتابع حبتور : "يف الجنوب شــعب يعاين من أزمــات مفتعلة، هذا 
الشعب فّوض املجلس ودعمه ورفعه ليدافع عن حقوقه وينتزعها بالقوة، 
فنحن نعلم أن هناك فسادا وفاسدين، ال نحتاج من أحد وال ننتظر أحدا أن 

يخربنا بذلك".
وأردف: "حذاري أن يســتمر هذا الجمود، وحذاري أن يضع االنتقايل 
نفسه يف موقف الضد من غضب الشــعب، فالقاعدة الشعبية لالنتقايل 
ستتآكل، فهذا الغضب سيأيت من يستثمره ويوجهه ملصالح ومآرب أخرى، 

وحينها سيسقط االنتقايل".
واختتم بالقول: "ال مخرج إال بحركة التفاف ومناورة جريئة وحاسمة، 
وأول رشوط نجاحها أن يتم إغالق كل الجواالت، حينها ســيأتونكم حبوًا 

خوفًا من االنهيار الكبري".

الك�ضف عن خطوات قادمة 
لالنتقايل �ضتكون حا�ضمة

كام يبدو لنا بأن املجلس االنتقايل 
معركتــه  خضــم  ويف  الجنــويب، 
امليادين  واملتعددة  الواسعة  السياسية 
التي  األطــراف  وبتعدد  والجبهــات، 
واملكر  والخصومــة  العــداء  تناصبه 
كذلك، مل يعــد لديه، وكام نتصور، من 
تجنبه  وآمنة  مضمونة  كثرية  خيارات 
االنتحار الســيايس الذي تحاول هذه 
األطراف مجتمعة أن توقعه فيه وعرب 
أكرث من وســيلة، من خالل الدفع به 
مجربًا لإلقدام عــىل خطوات ترض به 
وبعالقاته مع رشعية هادي والتحالف 
بدرجة  الجنوبية  الوطنيــة  وعالقاته 
الزاوية  حجــر  متثل  التي  رئيســية، 
لنجاحه يف هــذه املعركة، األمر الذي 

يتطلب تســوية وتجاوز بعض 
الخــالف معها وتعظيم  قضايا 
املشرتكات ونقاط االتفاق وجعل 
عظياًم  وطنيا  هدفا  املســتقبل 
تســقط دونه كل الحســابات 

والذاتيات.
وكام  كهــذا،  ومخطــط   
أصبحت  تقريبًا،  الجميع  يعرفه 
واضحة،  فعله  ومعامل  تجلياته 
وهي  جوانبه  بعض  إخفاء  رغم 
لألدوار  توزيع  وعــرب  األخطر؛ 
وبتنســيق محكــم بــني هذه 
األطراف، وعــدم منحها فرصة 

مســايرة  غري  هذا  هدفها  لتحقيــق 
يطرح  ما  ومنطق  وبواقعيــة  األمور 

عليــه واقتناعه بها؛ 
هو  مبــا  والقبــول 
من  ومتــاح  ممكن 
ال  ومبــا  ذلــك؛  كل 
الهدف  بتحقيق  يخل 
املعلن  العام  الوطني 
وهنــا  للجنــوب. 
عىل  قدرته  تكمــن 
التعاطي الســيايس 
هذه  مع  املســؤول 
الصعبــة  املعادلــة 
واملركبــة؛ ولعل أهم 
يف  للنجاح  عامــل 
نعتقــد، يكمن  املضــامر، كام  هذا 
حضوره  تعظيــم  عىل  قدرتــه  يف 

داخليــًا ومتتني صالتــه بحاضنته 
الشعبية، ومع مختلف رشائح وفئات 
امتداد  وعــىل  املجتمع  وطبقــات 
خارطة الجنوب؛ وبقدرته عىل نسج 
عالقــات وطنية حقيقية وشــاملة 
وغري انتقائيــة مع مختلف األطراف 
والقوى والشــخصيات السياســية 
واالجتامعيــة الجنوبية؛ وكام أكدنا 
مرارًا وتكرارًا عــىل رضورة اإلرساع 
بخطــوات التقــارب والتوافق عىل 
توحيد الــرؤى واملواقــف الضامنة 
لحامية املــرشوع الوطني الجنويب؛ 
وضامن وصوله إىل شــاطئ األمان 
وبأقرب وقت ممكن وبأقل  التكاليف 
والتضحيات؛ وكل هذا مرهون بدرجة 

بوجود  أخرى؛  أمور  وضمن  رئيسية 
كل القيــادات عــىل األرض؛ ملا لذلك 
من أهمية بالغة واستثنائية يف هذه 
الظروف؛ وبغري ذلــك فإن األمور ال 
تطمــن إطالقًا وتبعــث عىل القلق 
إذا ما  والخوف معا مام هو قــادم؛ 
بقت األوضــاع عىل ماهي عليه، مع 
أملنا الكبري بأن يتجاوز شــعبنا هذه 
الظروف املربكــة واملحبطة للجميع 
وأن ينتــر الجنوبيــون جميعــًا 
لقضيتهــم التــي تقع عــىل عاتق 
الكل دون اســتثناء؛ ليصبح شــعار 
الجنوب القادم لكل الجنوبيني وبكل 
وحقيقة  متجســدًا  أمرًا  الجنوبيني 

واقعه.

االنتقالي أمام معادلة وطنية صعبة

�شالح �شائف 


