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أخبار

حلج / األمناء / خاص :
قام رئيس الهيئــة التنفيذية للقيادة 
الجنويب  االنتقــايل  باملجلس  املحليــة 
الشعيبي   رمزي  املحامي  لحج  مبحافظة 
صباح أمس الســبت بزيارٍة إىل مديرية 
األمامية  الخطوط  تفقد خاللهــا  كرش 

لجبهة القتال.
وخالل الزيارة اّطلع املحامي الشعيبي 
عىل أحوال األبطال املرابطني عىل امتداد 
خطوط النار، واستمع من قيادة الجبهة 
إىل ُجملة مــن الهموم وااليضاحات ذات 
الصلــة بالجوانب األمنية والعســكرية 
إليها  أشار  والتي  الحدودية،  املنطقة  يف 
مشــددًا  الكحالين،  العميد  الجبهة  قائد 
بأنها تتطلب مزيدًا مــن اهتامم القيادة 

السياسية والعسكرية يف الجنوب .
 من جانبه شــكر املحامي الشعيبي 
رجال الجنــوب األبطــال املرابطني يف 
وأفرادا،  والبطولة ضباًطا  الرشف  مواقع 
وحّيا صمودهم واستبسالهم، مشيدًا مبا 
يقدمونه لوطنهم وشعبهم وهم يذودون 
عنه ويرضبون أروع األمثال يف التضحية 
والفداء، ناقاًل إليهم تحيات الرئيس القائد 
عيدروس قاســم الُزبيدي رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، القائد األعىل للقوات 
املسلحة واألمن الجنوبيني، والذي يسعى 

جاهدًا إليالئهم حرصه واهتاممه.

عاد  ذلك  عقب 
الشعيبي  املحامي 
 ، ه فقــو ا مر و
مبعيــة هــارون 
الصمــة  مقبــل 
رئيس  الحميــدي 
الهيئــة التنفيذية 
املحلية  للقيــادة 
كرش،  مبدريــة 
وعامد غانم عضو 
املحافظة،  انتقايل 
مدير عام املديرية، 

والعميد عــي الكحالين قائــد الجبهة 
القتالية بكــرش، لزيارة مقــر القيادة 
املحلية للقيــادة املحلية النتقايل كرش، 
انتقايل  قيادة  اجتامعًا مــع  حيث عقد 
املديرية، وألقى فيه هارون الصمة، كلمة 
رحب مــن خاللها باملحامي الشــعيبي 
بالزيارة  تفضلهم  لهم  شاكرًا  ومرافقيه، 
للمديرية يف ظل الظروف االســتثنائية 

مير بها وطننا الجنوب .
الشــعيبي  املحامي  مثن  جانبه  من 
الجهود املبذولة مــن قبل قيادة انتقايل 
كــرش يف مختلف القضايــا التي تهم 
العام  اإلطار الخاص باملديرية والشــأن 
بالجنوب ، مشــرا إىل أنــه عىل اطالع 
بجملة املطالب املقدمة من قيادة انتقايل 

املديرية وأهمها مكافحة ظواهر التهريب 
األمن  لحفظ  أمنية  بقوات  املديرية  ورفد 
واالســتقرار، موضحًا أن جميع ما يأيت 
الرفع  يتم  باملحافظة  املحلية  القيادة  إىل 

به فورًا لألطر العليا.
 وأضاف قائــاًل : " أعدكم بإن العديد 
الجوانب ســتناقش عند عودة  من هذه 
الرئيس عيــدروس الزبيــدي إىل ارض 

الوطن خالل األيام القليلة القادمة ".
انتقايل لحج  تنفيذيــة  رافق رئيس 
الشــيوحي  محمد  العميد  الزيــارة  يف 
رئيس اللجنــة األمنية باملحافظة، وعدد 
من مــدراء اإلدارات بالهيئــة التنفيذية 
بالقيادة املحلية باملحافظة، وعبد الفتاح 
التنفيذية  الهيئة  رئيس  الحوشبي  جامل 

النتقايل مديرية املسيمر .

األمناء / قسم الرصد واملتابعة :
يف  متخصصة  أملانيــة،  خبرة  رأت 
الشأن اليمني، أّن عدم نجاح تشكيل وفد 
مفاوضات مشرتك بني املجلس االنتقايل 
الجنويب والحكومة اليمنية، سيؤدي إىل 
تقســيم فعي لليمن إىل دولتني شاملية 

وجنوبية.
وبحســب الخبرة يف شؤون اليمن 
والباحثة يف جامعة بون بأملانيا، ومديرة 
 )QARPO( مركز البحــوث التطبيقيــة
ماري كريســتني هاينــز، يف حوار مع 
موقــع "قنطرة" الناطــق باإلنجليزية، 
ترجمه للعربية موقع " ســوث24"، أّن 
منقســمة،  الجديدة  اليمنية  "الحكومة 
ومســتوى انعدام الثقة بــني أعضائها 

مرتفع بالفعل".
وعربت هاينز عن عدم أملها الكامل، 
بعــد أّن "أدت حكومة جديــدة اليمني، 

أواخر كانون األول )ديســمرب(، حيث تم 
متثيل الشامل والجنوب بنفس العدد من 

الوزراء". وفقا ملوقع قنطرة.
وبحســب هاينز ال ميكن للحكومة 
الجديدة "االتفاق عىل القضايا األساسية. 
حيث يؤيد بعض الوزراء انفصال الجنوب 
وآخرون يؤيدون الوحدة. لكن العديد من 
اليمنيني ال يــزال لديهم آمال كبرة لهذه 
الحكومة. إنهــا بالتأكيد خطوة صغرة 
أطراف  الصحيح حيث متّكن  االتجاه  يف 
االتفاق عــىل حكومة". كام  النزاع من 

تقول الخبرة األملانية.
الكبر  "الســؤال  هاينز:  وتضيــف 
لعملية السالم املحتملة هو: هل ستكون 
األطراف يف وضع ميكنها من تشــكيل 
وفد سالم مشــرتك ميكنه من التفاوض 
عىل حل مع الحوثيني؟ إذا مل ينجح ذلك، 
فقد يصل األمر إىل تقســيم فعي لليمن 

إىل دولتني شاملية وجنوبية، عىل غرار 
الصومال".

وردًا عىل عدم اهتامم اإلعالم األملاين 
باألزمــة يف اليمــن، أرجعــت الخبرة 
األملانية ذلك إىل أّن الرصاع هناك "رصاع 
شــديد التعقيد ويصعب فهمه. وقلة من 

الصحفيني األملان عىل دراية بخلفيته".
وقالت: "اليمن أيًضا بعيد جًدا ويصل 
عدد قليل جــًدا من الالجئــني إىل هنا، 
لذلك ليس هناك الكثر من االهتامم بهذا 
دور  يلعب  آخــر  الرصاع." وهناك يشء 
العديد  "يشعر  هاينز  بحســب  ذلك،  يف 
ع عندما يتعلق األمر  من األملان بالتشــبّ
باألزمات يف أجزاء أخرى من العامل. هذا 
مؤســف، ألّن هذه الحرب يجب أن تكون 
مصــدر قلق لنــا، ألن الحكومة األملانية 
مسؤولة عن شحنات األسلحة إىل الدول 

املتحاربة".

األمناء/عكاظ:
مل تحتمل توكل كرمان العواصف التي 
هبت عليها يف »فيسبوك« و»إنستغرام« 
فاتخذت مــن موقعها كمســؤولة عن 
وقصف  وحظر  لحذف  املنصتني  محتوى 
الرأي والفكرة بعدما  أقالم مخالفيها يف 
أمطروها بســيل من االنتقادات الالذعة 
عىل خلفية محارضة قالت إنها ستلقيها 
يف جامعة إكســفورد عن ثورات الربيع 

العريب.
وجد منتقدو كرمان أنفسهم ضحايا 
املتوهمة  واملدافعــة  الحريــات  لداعية 
عن حقوق التعبــر وعضو حكامء أكرب 
منصتــني إلكرتونيتني يف العامل، وحني 
هبت عليها رياح الغضــب بعد تطاولها 
عــىل العلــامء اضطرت إىل الســباحة 
خارج التيــار بإطالق كذبة عدم انتامئها 
املحظورة،  املســلمني  اإلخوان  لجامعة 
فغمرها املشــاركون بحزمة من الوقائع 
التــي تجعلهــا »وتدًا« أصيــاًل يف بناء 
الجامعة وشــواهدهم يف هذا مواقفها 

املؤيدة للتنظيم يف ليبيا وتركيا وسورية 
والسودان، ومل ينج غر قليل من مقص 
إىل وســمها  أحدهم  دفع  مــا  كرمان؛ 
بـ»بوليس الفيس وتويرت« وهو الوصف 
أطلقه  إال لقــب  الذي مل يتفــوق عليه 
النووية مدمرة  »القنبلة  عليها مشــارك 

األوطان«.
مضــت بائعة املــآيس يف طريقها 
الرشقني  قضايا  من  العظيم«  »التكسبي 
األوســط واألدىن بالولوج يف كل وقفة 
احتجاجية ومظاهرة كونية حتى وصلت 
مبواقفها هذه املرة إىل موسكو والدعوة 
الرويس  املعــارض  مع  التضامــن  إىل 
اليكيس نافالنــي، وحث الجامهر عىل 
املشاركة يف ثورة »الربيع الرويس« أسوة 
بالثورات العربية املحلية التي أحالتها من 

باحثة شهرة إىل مليونرة يف أنقرة!
كرمان  عبدالســالم  توكل  اندســت 
وسط الشــباب يف أحداث فرباير 2011، 
ســددت  بعدما  أكتافهم،  عىل  وصعدت 
إىل  الوصول  يف  هدفها  نحو  ســهامها 

نرصة  دعــاوى  تحت  الدولية  املحافــل 
الحريات؛ وهي الشــعارات التي أوصلت 
اســمها إىل »نوبل للسالم« وإىل قامئة 
األثرياء، إذ نجحت يف جمع األموال عرب 
اســتقلت  ثم  إخوانية،  خرية  جمعيات 
باســمها يف مؤسســة تــوكل كرمان 
الخرية، كام استغلت اسم »جائزة نوبل 
للســالم« يف الطواف عــىل دول العامل 
لجمع األمــوال وتحويلها إىل الجامعات 

اإلرهابية واإلخوانية يف عدة دول. 
بتحرك جامعي  وطالب سياســيون 
لالعرتاض عىل مهزلة تعيني توكل كرمان 
العاملــي ملحتوى  يف مجلــس اإلرشاف 
أنها  خصوصا  و»إنستغرام«،  »فيسبوك« 
واحدة من الشخصيات التي ارتبط اسمها 
املنطقة  يف  الواســعة  التخريب  بعملية 
العربيــة، وشــكلت حضــورا فضوليا 
بداية من  األزمات  وطفوليا الفتا يف كل 
تطفلها يف حل جامعة اإلخوان اإلرهابية 
يف مرص والخليج واألزمة الروسية حتى 

تدخلها الغريب يف أزمة سد النهضة .

عدن / األمناء / خاص :
نعى املجلس االنتقايل الجنويب، الدكتور نجيب إبراهيم سلامن - 

رئيس دائرة البحوث والدراسات 
باألمانة العامة لهيئة رئاســة 
املجلــس - الــذي وافاه األجل 
فجر أمس الســبت، بعد حياة 

حافلة بالعطاء والنضال.
وأكد املجلس يف بيان النعي 
أن الوطــن الجنويب قد خرس 
إبراهيم  نجيب  الدكتور  برحيل 
مشاعل  من  مشــعاًل  سلامن، 
كام  واملعرفة،  والعلــم  الفكر 

خــرس مناضاًل صلبــًا، وفكرًا 
مســتنرًا و أصياًل، وأديبًا ملتزمًا، كرّس حياتــه، وفكره وقلمه، 

وجهده، لخدمة وطنه وقضية شعبه.
وأضاف االنتقايل يف بيان النعي: "وبهذا املصاب الفادح يتوّجه 
املجلس االنتقــايل بالعزاء الصادق إىل أبنــاء الفقيد كافة، وإىل 
شقيقه املناضل األســتاذ خالد إبراهيم سلامن، وإىل كل تالميذه 
ومحبيه يف طول وعرض الوطن الحبيب، سائلني املوىل أن يعصم 

قلوبهم بالصرب".
وختم البيان بالقــول: "إن املصاب جلل والفاجعة كبرة برحيل 
الدكتور نجيب ســلامن يف مرحلة بالغة الخطورة والحساســية 
وتحتاج إىل مناضلني وعقول من أمثاله وينتمون إىل مدرســته 
االستثنائية، لكنها إرادة الله وال اعرتاض عىل قضاء الله وقدره، إّنا 

لله وإّنا إليه راجعون".

عدن / األمناء / خاص :
عقدت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، أمس السبت، 
اجتامعها الدوري برئاســة الدكتور نــارص الُخبجي عضو هيئة 
الرئاســة، القائم بأعامل رئيــس املجلس، رئيس وحدة شــؤون 
املفاوضات، وبحضور وزراء االنتقايل يف حكومة املناصفة ومدير 

أمن العاصمة عدن.
وقبيل افتتاح االجتامع، وقف الحــارضون دقيقة حداٍد لقراءِة 
الفاتحة عــىل روح فقيد الوطن املناضل الدكتــور نجيب إبراهيم 
ســلامن، رئيس دائرة الدراسات والبحوث يف األمانة العامة لهيئة 

رئاسة املجلس، الذي انتقل إىل جوار ربه فجر يوم أمس السبت.
وناقش االجتامع، الذي حرضه أيضًا مدير مكتب رئيس املجلس 
االنتقايل، العديد من القضايا املُلحة عىل الساحة الجنوبية، وشددت 
هيئة رئاســة املجلس عىل رضورة امليُض قدمًا يف تنفيذ ما تبقى 
من بنود اتفاق الرياض، مبا يســهم يف تعزيز األمن واالستقرار 
يف الجنوب ويوّحد الجهود ملواجهة مليشــيا الحويث والتنظيامت 

اإلرهابية واألخطار املشرتكة.
ووقف االجتامع أمام األوضاع االقتصادية واملعيشية املُستفحلة، 
واالنهيار املتواصل يف قيمة العملة املحلية، ويف هذا الشأن شددت 
الهيئة عىل رضورة اضطالع الحكومة بأدوارها يف معالجة أوضاع 
املواطن وتخفيــف األعباء عن كاهله، وبناء املؤسســات العامة، 

وإعادة اإلعامر.
كام تم خالل االجتامع، اســتعراض ومناقشة محرض االجتامع 
السابق وإقراره، وكذا االستامع إىل استعراض القائم باألعامل ألبرز 
املستجدات الطارئة عىل الساحة الوطنية، باإلضافة إىل تقرير عن 

أداء رئاسة الجمعية الوطنية ولجانها خالل األسبوعني املاضيني.
وتطرق االجتــامع أيضًا، إىل عــدد من القضايا السياســية 

والتنظيمية واتخذ القرارات واالجراءات املناسبة بشأنها.

االنتقايل ينعي الدكتور جنيب �سلمان رئي�س 
دائرة الدرا�سات والبحوث باالأمانة العامة

رئا�سة االنتقايل تدعو احلكومة اإىل اال�سطالع 
بدورها يف معاجلة االأو�ساع االقت�سادية واخلدمية

رئي�س تنفيذية انتقايل حلج يزور اخلطوط االأمامية جلبهة كر�س ويجتمع بقيادة انتقايل املديرية

خبرية اأملانية: ف�سل ت�سكيل وفد تفاو�سي م�سرتك بني االنتقايل واحلكومة �سيوؤدي لتق�سيم اليمن اإىل دولتني

»اأفعى االإخوان« بولي�س �سري يف »الفي�س« و»اإن�ستغرام«
صحيفة سعودية تفتح النار عىل توكل كرمان.. 


