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أخبار

ري ال�شرعية يعر�ض على احلوثي ما  كبري ُمنظِّ
هو اأكرث من ال�شالم.. التحالف اال�شرتاتيجي!

االإخوان يرفعون جاهزيتهم الع�شكرية يف وادي ح�شرموت

العثور على امراأة مينية مقتولة يف مدينة اأملانية

اقرتبت �شاعة االإ�شالح.. اجلنوب يرتقب ن�شًرا قريًبا

األمناء / خاص :
أوقــف األمني العام ملجلــس الوزراء 
مطيع أحمد دمــاج منحة وقود الكهرباء 

عن العاصمة عدن.
وبحســب وثيقة صــادرة عن األمني 
التسيري  لجنة  رئيس  الوزراء  العام ملجلس 
دماج  مطيع  الســعودية  الوقــود  ملنحة 
موجهــة إىل محافظ عــدن، أحمد مللس، 
أكد فيها توقيف تزويد عدن باملشــتقات 
يف  الكهرباء  ملحطات  املخصصة  النفطية 

عدن.
وزعم دماج يف رســالته، أن مؤسسة 
كهرباء عدن ال تورد إىل الحساب املشرتك، 
معتربا ذلك مخالفا لبنود االتفاق املوقع مع 
الجانب السعودي بشأن املنحة السعودية.

ويأيت ذلك يف ســياق الحــرب التي 
املسيطرة عىل  والقوى  الرشعية  تشــنها 

قرارهــا ضد عــدن واملجلــس االنتقايل 
الجنويب، واســتخدمت من خاللها أبشع 

الطرق لرتكيع الجنوبيني. 
وتعتــرب العاصمــة عــدن وبقيــة 
املحافظــات الخاضعة لســيطرة املجلس 
االنتقايل الجنويب  ممن تورد اإليرادات إىل 
البنك املركزي الفــرع الرئييس بالعاصمة 
عــدن، فيام محافظات اإلخــوان ترفض 
توريد فلســا واحدا للبنك املركزي وتذهب 

نرثيات للرشعية يف فنادق الرياض. 
وقال املحامي الجنــويب يحيى غالب 
الشــعيبي: "إن قــرار وقــف املنحة عن 
يســتهدف  خطري  قرار  عــدن  العاصمة 

اململكة العربية السعودية". 
 وأشار الشــعيبي، يف تغريدة له عىل 
تويرت، إن الدعم الســعودي للكهرباء يف 
املناطق املحررة تم قطعه من قبل رشعية 

هادي بدون أي مسوغ قانوين.

املنحة  اتفاقية  أن  إىل  الشعيبي  ولفت 
ال تنص عــىل قطع الوقــود مهام كانت 
األســباب، غري أن عدن ومــدن الجنوب 

غارقة بالظالم وحر مميت. 
واعتــرب األكادميي الجنــويب، جالل 
حاتم، قطــع الكهرباء عن عدن والجنوب 
يف صيــف حار ورطوبــة عالية، جرمية 

حرب يرتكبها هادي وحكومته الفاشلة. 
وقال حاتم، يف تغريدة له عىل تويرت: 
"إن  مجلــس وزراء الرشعية اإلخوانجية 
مــن الرياض يوّجه بإيقــاف تزويد عدن 
مبا تحتاجه من وقود لتشغيل الكهرباء". 
مضيفا: "إنهــم يقتلون أطفالنا ومرضانا 

وشبابنا ورجالنا ونساءنا". 
وحول صمت اململكة العربية السعودية 
تجاه عبــث الرشعيــة يف الجنوب، قال 
الحزم: "ال تشاركوا  حاتم مخاطبا مملكة 

اإلخوان جرامئهم ضدنا".

األمناء / خاص :
أنيس  اإلخــواين  الصحفي  فضح 
منصــور حميــدة رشعيــة اإلخوان 
وارتباطهــا بالحــويث وإيــران ضد 

السعودية والتحالف العريب. 
وزعم أنيس منصور، يف تســجيل 
بشــري  اإلخواين  مع  مرسب  صويت  
الحاريث، إن السعودية هي من دعمت 

الحويث إلسقاط صنعاء واليمن، نافيا 
بذلك تلقي مليشيات الحويث دعام من 

إيران. 
وقال منصور إن الســعودية أسوأ 
من الحــويث، متنكرا بنفــس الوقت 
للدعم الذي قدمته الســعودية للجيش 

الوطني والرشعية اإلخوانية. 
وقال منصور وهو مقرب من عيل 

محسن األحمر: "عندما كنا نخزن مع 
وزراء الرشعية يف الرياض، ويستهدف 
الحويث الســعودية بصواريخ، نفرح 
ونكرب، ونتمنى أن ينترص الحويث عىل 

السعودية".
كام زعم اإلخــواين أنيس منصور 
أن اململكــة هي من أفشــلت اتفاقية 

الرياض بني االنتقايل والرشعية.

األمناء / خاص :
العرادة  قال محافظ مأرب سلطان 
يف  القاعدة  تنظيــم  من  التخلص  إن 
اليمــن لن يكون ممكنــا إال يف حال 
ووجود  الدولة،  وتواجد  البالد،  توحيد 
اليمن  فاعلة تستطيع تطهري  حكومة 

من القاعدة.
وجاءت ترصيحــات العرادة لقناة 
التي بثت  يس يب إس نيوز األمريكية 
تقريــرا عن تنظيــم القاعدة والحرب 

الـ11 من  اليمن يف ذكرى أحداث  يف 
سبتمرب.

وقالت القناة إن الحرب الجارية يف 
اليمن والتي وصفتها باملنسية سمحت 
يزال  باالزدهار، وال  القاعــدة  لتنظيم 
األمريكية،  للمصالح  تهديدا  يشــكل 
وذلك بعد مــرور 20 عاما عىل أحداث 

الحادي عرش من سبتمرب.
الحرب  استغلت  القاعدة  أن  وأكدت 
األهلية الفوضوية يف اليمن ليس فقط 

للبقاء عىل قيد الحياة، ولكن لتخطيط 
األمريكيني  عــىل  هجــامت  وتنفيذ 

وحلفائهم.
مراســلها  عرب  القناة  وشــاركت 
هويل وليامز يف املعارك التي تخوضها 
الحكومة يف مأرب مع جامعة الحويث، 
وذلك بدعوة من الحكومة اليمنية التي 
سهلت وصولها إىل مارب، واصفة تلك 
املعارك بالرصاع الدموي الذي ال يحظى 

باهتامم كبري.

األمناء / خاص :
الداخلية، املقيم خارج  سارع وزير 
قضية  اســتغالل  محاولة  إىل  اليمن، 
مقتل الشاب اليمني عبدامللك السنباين، 
الباحة، مبحافظة  يف منطقة طــور 
لحج، وتوظيفها سياسيًا ضد املجلس 
االنتقايل الجنويب، غري أنه فشل وفتح 

عىل نفسه عاصفة من االنتقادات.
الناطقة  وذكرت املصادر الرسمية، 
بلســان الرشعية، الجمعــة، أن وزير 
إبراهيم حيدان وجه  اللــواء  الداخلية 
يف  املتهمني،  لحج برسعة ضبط  أمن 
قضيــة مقتل الســنباين - الذي زعم 
الوزير أنه يحمل الجنســية األمريكية 
- باعتبارها جرمية مشهودة وخطرية 

وقضية رأي عام. 
وتعليقًا عىل توجيه الوزير حيدان، 
أكد دبلومايس ســابق يف الســفارة 
اليمنية بالواليات املتحدة األمريكية، أن 
السنباين ال يحمل الجنسية األمريكية 
وإمنا اإلقامة، ويحمل الجنسية اليمنية 

فقط. 
وقال السفري مصطفى نعامن، إن 
 وزير الداخليــة املقيم خارج البالد وال 
العودة إىل عدن، وجه من  يجرؤ عىل 
غرفته يف أحد الفنادق برسعة متابعة 
قتلة مواطن "أمرييك" منتزعا هويته 
اليمنية واعتربها "جرمية مشــهودة 

وخطرية وقضية رأي عام". 
الجنســية  "  إن  النعامن:  وأضاف 

اليمنية ال تســقط عن أي مواطن، إال 
لو كان الوزيــر يحفز أمريكا أن تقوم 

بواجبه إىل أن يعود إىل اليمن".
اعترب عضــو هيئة  الســياق  يف 
لطفي  االنتقــايل،  املجلس  رئاســة 
شطارة، توجيهات الوزير حيدان بأنها 
قبل  "  توظيف ســيايس رخيص، من 
وزير يفــرتض أن يدافع عن دماء كل 

اليمنيني دون متييز".
وقال الصحفي الجنويب صالح أبو 
عوذل إن  حكومــة  هادي وعن طريق 
مينيا"،  "مواطنا  تجرد  الداخلية  وزير 
من جنســيته، بهدف توظيف جرمية 
"سياسيًا"،  غامضة،  ظروف  يف  قتله 

ضد املجلس االنتقايل الجنويب. 
وأشــار شــطارة إىل أن قضيــة 
الجعيــدي "مواطن ميني كان مغرتبا 
الذي قتل عىل يد قوات  يف السعودية 
الرشعية يف املنطقة العسكرية األوىل 

مل تحرك مشاعر الوزير". 
واختتم قائال: "ال تسييس وال تربير 

لقتل األبرياء".

االمناء/ عبدالولي مجيب:
يف خطوة فاجأت البعــض بينام كان آخرون يتوقعونهــا منه، عرض كبري 
مســاعدي عبدربه منصور هادي ومنظري الرشعية صفقة سالم عىل الحوثيني، 
لها ما ميكن وصفها بصيغة تحالفية للتوحد ضد املجلس االنتقايل الجنويب،  وحمَّ
وتوجيه ما تبقى من مسارات الحرب نحو الجنوب استكاماًل ملسارات نافذة بالفعل 

يف أعامق شبوة وتخوم أبني وتلقاء مياه وموانئ بحر العرب وخليج عدن.
رئيس مجلس الشــورى، املعني بقرار من الرئيس هادي، الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر، أخذ الخطوة األخرية يف سلســلة من املبادرات والرسائل طي منشورات 
سابقة مبثابة مقدمات متســقة مع تاليها، موجها الخطاب للحوثيني، مغمسا 
باالستجداء الرصيح، قال أحدهم يف فيسبوك "الصفيق"- تعالوا نتفق فيام بيننا 
وننهي هذه الحرب التي ســتعمل عىل تقســيم اليمن إذا استمرت، طاملا أن الذين 

يقاتلون الحويث يف جانب الرشعية.
يلتقي هــذا أو يتكامل ذاتًا وموضوعًا مع خطاب أخري لعبدامللك الحويث تعهد 
خالله بتوسيع الحرب والتمدد جنوبًا، األمر الذي التقطه خطاب املستشار الرئايس 
ومســاعد الرئيس ليحوله إىل عرض اتفاق مشــرتك يفيض إىل التقاء الفريقني 

بقوة وحافزية التوافق الضمني حول الهدف الجامع، باسم الوحدة.
يكيفها ابن دغر بطريقته املعهودة اســتنتاجًا من رحم عاقر ملقدمات سفاح 
تناســت رشف الجمهورية ودم عرضها املغتصب عىل فراش الكهنوت: "يبدو أن 
املجتمع الدويل ال يريد لنا النرص، كام ال يريده لكم، استمرار الحرب يف بلدنا مغنم 

عند البعض، ومغرم علينا، وعىل جرياننا وعىل كل العرب".
ببساطة محرية للغاية لن يجدها الدكتور كذلك بالفعل بحيث يكتشف معجزة 
السؤال األول البســيط والكبري: ملاذا إذن كانت الحرب سبع سنوات طحنت البالد 

والناس بينام أخذمتوها وقتًا مستقطعًا يف فنادق الشقيقة املضيافة؟

األمناء/ خاص:
أعلنت قوات عســكرية مواليــة لتنظيم اإلخــوان يف وادي حرضموت رفع 
درجة الجاهزية القتالية إىل أعىل املســتويات، وذلك غداة اإلعالن عن اعتزام أبناء 
مديريات الوادي تشــكيل قوات نظامية ملحاربة اإلرهــاب ودحرها من مناطق 

الوادي التي تشهد انفالتًا أمنيًا غري مسبوقًا.
ووجه قائد املنطقة العسكرية األوىل قائد اللواء 37 مدرع، اللواء الركن صالح 
محمد طيمس، قادة الوحدات والكتائب التابعــة للمنطقة برفع درجة الجاهزية 

القتالية إىل أعىل املستويات.
وتصاعدت خالل الفرتة املاضية األصوات املنادية بتشكيل قوات حرضمية يف 
وادي حرضموت عىل غرار قوات النخبة الحرضمية يف ســاحل حرضموت التي 

أثبتت قدرتها عىل محاربة اإلرهاب ودحرها من مناطق الساحل قبل سنوات.
وتعيش مديريــات وادي وصحراء حرضموت أوضاعــا أمنية صعبة يف ظل 
تصاعد عمليات االغتياالت والهجامت اإلرهابية التي تســتهدف املواطنني وسط 
تجاهــل وخذالن القوات العســكرية اإلخوانية املتمركزة تحت مســمى املنطقة 

العسكرية األوىل.

األمناء/ خاص:
عرثت الرشطــة األملانية عىل امرأة مينية مقتولة يف ســيارة خاصة 
ببلدية ســانكت ميكاييســدون يوم الجمعة، يعتقد أنها ضحية لجرمية 

مميتة، وفق بالغ أمني.
 وقالت الرشطة إنهــا عرثت عىل جثة املرأة عند حواىل الســاعة 10 
صباحا، يف ســيارة مركونة بشارع فرعي يبدو أنها كانت ضحية لجرمية 

عنيفة.
وأكدت إلقاء القبض عىل زوجها البالغ من العمر 46 عاما كمشتبه به، 

إضافة إىل صديق له يف الخامسة والثالثني، وكالهام من اليمن.

األمناء/ خاص:
ندد مغــردون جنوبيون بتنظيــم اإلخوان اإلرهــايب، وجرامئه يف الجنوب 
وتحالفه مع مليشيا الحويث اإلرهابية املدعومة من إيران، عرب هاشتاج "اقرتبت 

ساعة اإلصالح".
وشــددوا عىل أن توايل ســقوط التنظيم اإلرهايب يف الدول العربية، يقرب 
من لحظة زواله يف الجنوب، والقضاء عىل أجندته التخريبية، الســاعية إلدامة 

االحتالل اليمني واستنزاف ثروات الجنوب.
وطالبوا الشعب بااللتفاف حول القضية الوطنية، وممثلها املجلس االنتقايل 
الجنــويب لتجاوز املرحلــة الراهنة، وإحباط مؤامرات اإلصــالح اإلخواين لفتح 

جبهات ملليشيا الحويث اإلجرامية مع الجنوب.
ونبهــوا إىل أن التالحم الجامهريي، والوعي الشــعبي مبخططات الرشعية 

اإلخوانية وأطامعها، مبثابة ضامنة للقضاء عليها.
واستنكروا تنكيل الرشعية اإلخوانية باملواطنني يف الجنوب، بحرب الخدمات، 
وتدمري العملة املحلية، وإلهاء املواطنني بالظروف املعيشــية الصعبة، مؤكدين أن 

الرشعية اإلخوانية ومليشيا الحويث اإلرهابية وحدا أهدافهام املعادية للجنوب.

حكومة معني تعلن احلرب ر�شمًيا على عدن الإف�شال ملل�ض واالنتقايل

مكاملة م�شربة تف�شح ال�شرعية وتك�شف كيف يتعاطف الوزراء مع الق�شف احلوثي على ال�شعودية

حمافظ ماأرب: الق�شاء على القاعدة مرهون باحلفاظ على الوحدة اليمنية

وثيقة.. وزير الداخلية يف�شل يف توظيف جرمية )ال�شنباين( �شيا�شًيا �شد االنتقايل


