
2 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Sunday - 20 Jun 2021 - No: 1258 األحد 20 يونيو 2021م - املوافق 10 ذو القعدة 1442هـ - العدد 1258

تقارير

األمناء/ تقرير خاص :
نجح املجلــس االنتقايل الجنويب يف 
إظهار القضية الجنوبية كقضية محورية، 
ومفتاح الحل لألزمة التي  تشهدها اليمن 
شامله وجنوبه، ويعود ذلك لحكمة وذكاء 
قيادة املجلــس االنتقايل الجنويب وقواته 
القوى  أفشــلت مخططات  التي  املسلحة 

املعادية للجنوب. 
ومتكــن االنتقايل من فرض نفســه 
كدولة يف الجنوب، فيــام حزب اإلخوان 
- العدو األبرز للقضيــة الجنوبية - ظهر 
التي  األعامل  إرهايب، من خــال  كطرف 
تقوم بها مليشياته اإلخوانية التي تتحرك 
بغطاء الرشعية اليمنية املعرتف بها دوليا. 
ثابت  العميد  العســكري  املحلل  وقال 
حســن صالــح إن املجلــس االنتقايل 
الجنويب كسب املعارك عسكريا وسياسيا 
وأخاقيا بينام خصومه يســلكون طرقا 
ووســائل قبيحة يخرسون بهــا املواقع 

واألخاق معا.
املجلس  رئاســة  هيئة  عضــو  وقال 
االنتقــايل الجنويب لطفي شــطارة، إن 
انتقل من  الجنــويب  االنتقايل  املجلــس 
مرحلة الثورة إىل مرحلة بناء الدولة، داعيا 
التحالف العريب، إىل إيقاف اســتفزازات 
مليشــيات اإلخوان تجــاه خصومها يف 
الجنوب، باعتباره الضامن التفاق الرياض. 

و يف تغريــدة له عىل تويــرت، قال 
شــطارة: "إن انتقال املجلــس االنتقايل 
الجنــويب من مرحلة الثــورة إىل مرحلة 
بناء الدولة، والتي قالها الرئيس عيدروس 
الزبيــدي بكل ثقــة ومســؤولية خال 
دورة الجمعيــة الوطنيــة، جلعت أطرافا 
يف الرشعيــة تلجأ إىل مامرســة أعامل 

عصابات والتقطع الستفزاز االنتقايل". 
مؤكــدا  أن التحالــف معنــي بلجم 
مليشــيات اإلخوان يف شــبوة من اليوم 

فصاعدا وقبل فوات األوان. 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  وعقــد 
يف  الوطنية  للجمعيــة  الرابعــة  الدورة 
العاصمة عدن، أكد فيها الرئيس الزبيدي، 
التحالف  الرشاكة مع  املجلس عىل  حرص 
القوات املســلحة  العــريب، ومواصلــة 
الجنوبية حربها ضــد العنارص اإلرهابية 

عىل كافة األرايض الجنوبية. 
وأكد الزبيدي أهميــة اتفاق الرياض، 
مشيدا بالدور الذي تقوم به قيادة التحالف 
العريب يف إنجاح هــذا االتفاق من خال 
اســتكامل تنفيذ بنوده، التي ترفض قوى 

مسيطرة عىل الرشعية تنفيذ بنوده. 
وقــال القيادي الجنــويب أحمد عمر 
بن فريــد إن  كل املؤرشات تقود إىل عودة 

الوضع إىل ما قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠ .
جميع الحســابات السياســية تقول 
هذا، وكل دالالت األمــر الواقع تؤكد هذا، 

حتى وإن غالطت بعض األطراف نفســها 
ومتســكت بحبال هي أوهــن من خيوط 

العنكبوت.
ووجــه بن فريــد نصيحــة لهؤالء 
املمســكن بوهم وحدة ماتــت، أنه حان 

الوقت لرتتيب الوطن الجنويب املستقل.
 

كيف أصبحت الشرعية خصما 
للجميع؟

املجلس  رئاســة  هيئة  عضــو  وقال 
االنتقــايل الجنويب، فضــل الجعدي، إن 
ســيطرة حزب اإلصــاح اإلخواين عىل 
الرشعيــة أفشــلها وحولهــا إىل خصم 

للجميع. 
موقع  عىل  تغريدة  يف  الجعدي  وقال 
"تويرت" : "ليس من قبيل املامحكات حن 
يجــري الحديث عن اختطــاف الرشعية، 
الوهن  أن تصبح بهذا  وليســت مصادفة 
والفشل سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا".

وأضاف: "األمر كلــه يعود إىل مدى 
ســيطرة أدوات اإلرهــاب عــىل زمامها 
ومفاصلها وإعامها وتحويلها إىل خصم 
للجميع وتجيريها بصورة ماكرة ألجندتها 

الخاصة".
وتترصف ســلطة اإلخــوان بطريقة 
إرهابية عنرصيــة مناطقية ضد املجلس 
االنتقــايل الجنويب، من خال االعتقاالت 

واالختطافات باإلضافة إىل تسهيل انتشار 
سيطرتها،  مناطق  يف  اإلرهابية  العنارص 
ما جعلها ســلطة منبوذة أمام الجنوبين 

وداعمه لإلرهاب. 
اإلخوان يف شبوة   وقامت مليشــيا 
بعمليات تقطع واعتقال لجنود يف النخبة 
االنتقايل  املجلس  يف  وقيادات  الشبوانية 
الجنويب، وآخرها اختطاف رئيس انتقايل 
حرضموت ابن الشيخ ومرافقيه، الخميس 
املايض، يف منطقة بــري عيل مبحافظة 

شبوة. 
تعليق  الجنــويب  االنتقــايل  وأعلن 
حتى  الرياض  مفاوضات  يف  مشــاركته 
إطاق رساح قيادة االنتقايل من ســجون 
مليشيات اإلخوان بشــبوة وهو ما جعل 
التحالف العريب بقيادة الســعودية تقوم 

بالتدخل وإطاق رساحهم. 

ارتباط الشرعية باإلرهاب
وفــور خروجه قال رئيــس انتقايل 
الدكتور محمــد جعفر بن  حرضمــوت، 
الشــيخ أبوبكــر يف اتصال لقنــاة الغد 
املرشق، مليشــيات االخوان كانت تخطط 
لتسليمنا لتنظيم القاعدة، بخمسة مليون 

سعودي. 
كام أكد ابن الشــيخ أنهــم تعرضوا 
ألبشــع التعذيــب، حيــث اســتخدمت 

والرضب  الكهربايئ  الصاعق  املليشــيات 
والسب باإلضافة إىل الشتم املتكرر لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 
واعتــر مراقبون عمليــات الخطف 
واالعتقال التي تقوم بها ســلطة اإلخوان 
لهذه  الحقيقي  الوجه  بشــبوة تكشــف 
التنظيم  املشــرتك مع  املليشيات وهدفها 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  ضد  اإلرهايب، 

وقواته األمنية.

الشرعية اإلخوانية واإلرهاب.. 
أعمال متطابقة 

وأكــد الصحفــي الجنــويب، ايــاد 
الشعيبي، أن مامرسات اإلخوان متطابقة 
مع األعــامل التي تقوم بهــا التنظيامت 

اإلرهابية. 
وقال الشــعيبي يف تغريــدة له عىل 
تويرت: " ســلطات اإلخوان بشبوة عوضا 
عن أن ترد عــىل اختطاف تنظيم القاعدة 
خمســة من موظفــي البحــث، قامت 
االنتقايل  املجلــس  قيــادات  باختطاف 

الجنويب بحرضموت".
وأضاف الشــعيبي: "إن هذا التصعيد 
الخطــري ال يعكس فقط اســتهتار هذه 
القوى بجهود الســام، بــل يؤكد تطابق 

مامرساتها مع تنظيم القاعدة".

عدن  / األمناء / خاص:
بالشيخ  الثامن  القطاع  قوات  واصلت 
عثــامن تنفيذ الحملة األمنية الشــاملة، 
والتي تنفذ مبشاركة كافة األجهزة األمنية 
يف العاصمــة عــدن، والتي تســتهدف 
املركبات املخالفة باإلضافة إىل منع حمل 

الساح.
وسارعت قوات طوارئ القطاع الثامن 
يف عمل طــوق أمني عىل محيط املديرية 
، وإجراء تفتيش دقيــق بداخلها، وإلقاء 

القبض عىل املسلحن الوافدين إليها.
كام تطرقت الحملة األمنية إىل إجراء 
نقاط فجائية يف القطاع، ونزوالت فجائية 

لألســواق، والقبض عىل مســببي إقاق 
السكينة العامة للمواطنن. فيام أفاد باغ 
صادر عن عمليات القطاع بالشيخ عثامن 
، بأن قواتها اســتهدفت ليًا الحملة عىل 
أحياء مديرية الشيخ عثامن، ومتكنت من 
ضبط عدد من الدراجات النارية واملركبات 
املخالفة وغري املرقمــة، فضًا عن ضبط 
بعض من مروجي ومتعاطي الحبوب أثناء 

تنفيذ الحملة .
وتأيت حمات قــوات الحزام األمني، 
القطــاع الثامن الشــيخ عثــامن، تحت 
قيادة العميد جال نــارص الربيعي، قائد 
قوات الحــزام األمنــي بالعاصمة عدن، 

ضمن خطة أمنية أقرتهــا اللجنة األمنية 
يف العاصمة عدن برئاســة محافظ عدن 

ومدير أمن عدن.
هذا وقــد رصح النقيب كرم املرشقي، 
قائد قــوات القطاع الثامــن، أن الحملة 
ونهارًا،  ليًا  األوىل  مرحلتها  يف  مستمرة 
وأنها ستســتمر عىل مدى األيام املقبلة، 
عدن  العاصمة  لتطهــري  مراحــل  وعىل 
والحفاظ  فيها  واالستقرار  األمن  وتثبيت 
عىل الســكينة العامة ومنــع أي مظاهر 
باألمن وتشــوه منظرها  ســلبية مخلة 

الجاميل .

حلج/ األمناء/ خاص:
اطلع مدير إدارة الشــباب والطاب بالهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس 
االنتقــايل مبحافظة لحج، أدهم الغزايل، أمس الســبت، عــىل جاهزية الصالة 

املُغطاة مبدينة الحوطة التي تحتضن البطوالت املُنظمة من قبل اإلدارة.  
وتهدف زيارة الغزايل، إىل وضع اللمســات األخرية لتهيئة الصالة؛ استعداًدا 
النطاق بطولة الجودو التي تنظمها إدارة الشباب والطاب برعاية القيادة املحلية 

للمجلس االنتقايل بلحج. 
ووجه الغزايل برسعة تجهيز الصالة، مشرًيا إىل أن نجاح املنافسات يؤسس 

لتنظيم بطوالت أخرى يف املرحلة القادمة.
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