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تقرير

األمناء/ تقرير خاص :
بيد  مع اقرتاب ســقوط مــأرب 
مليشــيات الحــويث، يــزداد هجوم 
اإلخــوان املســلمني عــى التحالف 
العــريب، بقيــادة اململكــة العربية 
الســعودية، يف ظل نزوح مســتمر 
لقيــادات اإلخوان إىل تركيــا، الدولة 

الراعية والداعمة للتنظيم الدويل. 
الدويل لإلخوان  التنظيم  أســقط 
املســلمني جبهاته يف مأرب والجوف 
املدعومة  الحويث  مليشــيات  لصالح 
من إيران، يف ســيناريو يؤكد تحالف 
املرشوعني الرتيك واإليراين املعاديني 
للمرشوع العــريب يف املنطقة، حيث 
مســاعي  األرض  عى  األحداث  تؤكد 
اإلخوان تسليم الشامل إليران وتوحيد 
الجهــود ضد التحالــف وحلفائه يف 

الجنوب لتسليمه لرتكيا وأدواتها. 

على جبهات تركيا السياحية
ظهر  نــادرة،  نضالية  لحظة  يف 
اإلخواين  القيــادي  الجوف،  محافظ 
املدعو أمني العكيمي، عى واحدة من 
الجبهات الســياحية يف تركيا، تارًكا 
قيادة محــور الجوف، الذي تحول إىل 
منطقة حرة لصفقات بيع املحروقات 
ومليشــيا  اإلخوانية  الرشعيــة  بني 

الحويث اإلرهابية.
ملحافظ  صورة  نشــطاء  وتداول 
الجوف يف وضعيــة القرفصاء بأحد 
التي  تركيا،  داخل  الســياحية  املواقع 
تحولــت إىل قبلة لقيــادات التنظيم 

اإلخواين السنوات املاضية.
وزعم املدعو العكيمي – املقيم يف 
إجراء   – أســابيع  منذ  األناضول  بالد 

عمليــة جراحيــة، وخضوعه لفرتة 
نقاهــة، بينام تربهــن الصورة عى 
واستمتاعه  بل  صحته،  بكامل  متتعه 

برحلته السياحية.
غري أن العبثية يف غياب العكيمي 
الجوف، وإصــداره قراًرا قبل مغادرته 
العامــة ملواجهة  التعبئــة  بإعــالن 
مليشيا الحويث، قبل أن يغادر رًسا إىل 
تركيا، تأكيــًدا أن الحرب بني الرشعية 
اإلخوانية والحوثيني مجرد مشــاهد 
متثيلية مصــورة، ينفيها الواقع، وإال 
كيف يغادر قائد محور الجوف جبهته 

بعد إعالن التعبئة؟
األمر الثاين، أن العكيمي كشــف 
عن انــراف حقيقي عــن مواجهة 
الحوثيني بقراراته األخرية قبل السفر، 
وتركيزه كغريه مــن قيادات الرشعية 
الجنــوب، ومنها  اإلخوانيــة عــى 
ونقاط  عســكرية  مواقع  استحداث 
جامرك يف منطقة العرب بحرضموت، 
بقــرار يغيب عنه املنطــق، أثار هبة 

شعبية يف املحافظة.
وعى الرغم مــن مزاعم التنظيم 
العكيمي  بعــودة  اإلرهايب  اإلخواين 
قريًبا، إال أن هجــرة قيادات الرشعية 
اإلخوانيــة، إىل تركيــا دون غريها – 
تحت مربرات ال منطقية توقيًتا وهدًفا 
– ينذر بفصل جديد من املؤامرات عى 
يف  التكتيكية  واالنسحابات  الجنوب، 

الشامل.

العكيمي من الكتلي إلى البرمودا!
تريحات  يف  مراقبــون  ويرى 
أن ظهور محافظ  لـ"األمناء"  خاصة 
الجوف أمني العكيمي يف إحدى املدن 
الرتكيــة، بالربمودا، يؤكــد أن تركيا 

بعد  الخلفية  اإلخوان  حديقة  أصبحت 
انتصارات  تحقيق  يف  الحزب  فشــل 
عى مليشيات الحويث يف املحافظات 

الشاملية. 
الــذي يعد من  العكيمي،  وتــرك 
قيــادات اإلخوان البــارزة، محافظة 
الجوف تعبث بها مليشــيات الحويث، 
بعد تســليمه لها  قبــل عام ونصف 
وهرب إىل محافظة مأرب آخر معاقل 

اإلخوان.
ظهور  من  ناشــطون  وســخر 
العكيمــي، يف أحد جبال إســطنبول 
الرتكية، حيث قالوا إن أمني اســتبدل 
الكتيل الذي ظهر به قبل عام واستبدله 

برسوال برمودا. 
وعلق الناشــط السيايس وجدي 
الســعدي عى صورة العكيمي قائال: 
جبال  عــى  من  النــر  "نظــرات 
إســطنبول". مضيفا إنــه نهب عى 
التحالــف مليار ريال ســعودي أثناء 

الجبهات دون تحقيق انتصار. 

ملاذا غادر العكيمي محافظة 
اجلوف؟

وبعد ظهور العكيمي يف تركيا زعم 
تركيا  يف  وجوده  أن  اإلخواين  اإلعالم 
تؤكد مصادر  فيــام  العالج،  أجل  من 
"األمناء" أن زيارة العكيمي إىل تركيا 
جاءت بالتزامن مع تشكيل وإعالن ما 
إنقاذ يتزعمها حميد  يســمى بجبهة 
األحمر وقيــادات إخوانيــة جنوبية 
وشاملية ومن املتوقع وجود العكيمي 

ضمن هذا التكتل. 
كام أن العكيمي من القيادات التي 
تعمل مع املخابرات الرتكية، منذ بداية 

عاصفة الحزم، وقــد مارس عمليات 
نهــب وابتزاز للتحالــف العريب أثناء 
تحرير الجوف ونهــب أكرث من مليار 
أنقرة  ســتعتمد  لذلك  سعودي،  ريال 

عى دوره القادم. 
وبحسب مراقبني تحدثوا لصحيفة 
يف  العكيمي  ظهــور  فإن  "األمناء" 
تركيا بجانب قيادة إخوانية تأكيد عى 
أن الشــامل ذاهب ملليشيات الحويث، 
وأن هناك دور تريك قادم يســتهدف 
اإلخوانية  األدوات  طريق  عن  الجنوب 
حيث  للحويث،  الشــامل  سلمت  التي 
من املتوقع مشــاهدة موجة نزوح ملا 
تبقى من قيادات اإلخــوان املتواجدة 

يف مأرب وشبوة . 
وقال نائب رئيس املجلس االنتقايل 
الجنــويب هاين بن بريــك إن إخوان 
اليمــن هم أقبح إخونــج يف العامل، 
الرياض  يف  أجســادهم  أن  مؤكــدا 

وقلوبهم وسيوفهم مع تركيا وقطر.

هكذا يتآمر إخوان إسطنبول 
على التحالف العربي

تريك  بدعم  اليمن،  إخوان  ويعمل 
قطري، عى إرباك الوضع يف الجنوب 
السعودية  العربية  اململكة  وإفشــال 
وجهودهــا يف اليمــن لخدمة إيران 

ومرشوعها التوسعي يف اليمن. 
وقال بن بريك يف تغريدة له: "إن 
سكوت اإلخوان املطبق تجاه صواريخ 
الله  حرم  نحو  الحوثيني  ومســريات 
وأقدس أرضه بالد الحرمني الرشيفني، 
مدى  يكشــف  القدس  عن  وتباكيهم 

كذبهم باسم الدين". 
ومن جانبه قال الخبري العسكري 

الســعودي العميد أحمد القرين: "إن 
الحوثيني  إبقــاء  تحــاول  الرشعية 
بهدف  اليمنيــة  األرض  كقوة عــى 
اســتنزاف الســعودية". داعيا قيادة 
التحالــف العــريب إىل التخلص من 
الرشعية  يف  الحروب  وتجار  اإلخوان 
وقوات  االنتقايل  املجلس  قوات  ودعم 

الساحل الغريب لقتال الحوثيني.
وقــال القــرين يف تغريدة عى 
"تويــرت": "الرشعيــة تختلــف مع 
الحويث يف بعض املصالح، لكن تنسق 
معــه يف الخفاء لــي يبقى بهدف 
مرشوع  وهزمية  اململكة  اســتنزاف 

االنتقايل".
أن  إىل  الســعودي  املحلل  وأشار 
النر عى املليشــيات لــن يكون إال 
بدعــم التحالف لالنتقــايل الجنويب 
وقوات الساحل الغريب لقتال الحويث، 
ولويب  اإلخوان  قيــادات  كل  وإزاحة 

املصالح وتجار الحروب يف الرشعية.
الســعودية  والكاتبة  الباحثــة   
اإلخوان  حزب  اتهمــت  املطريي  نورا 
يف اليمــن بالتواطؤ مــع الحوثيني 

الستهداف اململكة العربية السعودية.
وقالــت املطــريي يف تغريــدة 
محرر  رصدها  "تويــرت"  موقع  عى 
اإلرهابية  الحوثية  "تنشط  "األمناء": 
هــذه األيــام بإيعــاز مــن طهران 
الســتهداف اململكــة للضغــط عى 
واشــنطن ودفعها للعــودة لالتفاق 

النووي.
ال  "الحوثية  أن  املطريي  وأضافت 
تختلف عن الحشد الشعبي وحزب الله 
اللوجستي  الدعم  تقديم  يف  وحامس 
إليران وقت الطلب، واإلخوان يجعلون 

منها مهمة سهلة".

عدن - املنصورة - شارع القر تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )772331158( للتواصل حول اعالناتكم عى 771210175 

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

العكيمي.. من الكتلي اإىل الربمودا!العكيمي.. من الكتلي اإىل الربمودا!

صلى وصام ألمر كان يرجوه .. فلما ُقضي األمر ال صلى وال صام!
ق��ادة  يتح��ول  كي��ف  االإخوان من مقاتلين اإلى �ص��ياح ¿ 

على جبهات تركيا ال�صياحية؟
العكيم��ي  ت��رك  لم��اذا  المعركة في الجوف وغادر اإلى ¿ 

تركيا؟
الحديق��ة  تركي��ا..  الخلفية للإخوان¿ 
يتاآمرون على التحالف¿ اإخ��وان اإ�ص��طنبول هك��ذا 


