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األمناء / خاص :

 “لن يتحرر اليمن إال بالقضاء عىل الجنوبيني الذين 
ال يعرفــون اللــه، وعندهم ال إله والحياة مــادة، آمنوا 
مباركس وإنجلكس ولينني، باللــه الواحد القهار، عىل 
كل مسلم املشاركة يف القضاء عىل أعداء الله، وكل من 
يتعاون معهم، فقــد كفروا مبا أنزل الله عىل محمد”... 
هكذا علق ضابط يف قوات املنطقة العســكرية الثالثة 
يف مأرب ويدعى النقيب عبدالرحمن املرصي، فيام دعا 
ناشطون ووســائل إعالم تابعة إلخوان اليمن “جامعة 
انتقاما  البالستية  الحويث” إىل قصف عدن بالصواريخ 
ملقتل شــاب لقي حتفه يف ظروف غامضة عند حاجز 

عسكري بلحج. 
وُقتل شاب ميني يدعى الســنباين كان قد رحل من 
الواليات املتحدة األمريكية إىل بــالده، وهو يعاين من 
ظروف صحية، وفق شــهادة مقربني منه، قبل أن يلقى 
حتفــه يف ظروف غامضة عقــب توقيفه يف منطقة 
الصبيحة بلحج. واســتغل الحوثيــون واإلخوان واقعة 
مقتل هذا الشــاب، حيث دعا الحوثيــون إىل رضورة 
فتح مطــار صنعاء الدويل، فيام اإلخــوان ذهبوا نحو 
التحريض عىل اجتياح الجنوب وقصف املدن بالصواريخ 
البالســتية، وهو ما أكده ضابط يف قوات مأرب يدعى 

عبدالرحمن املرصي. 
والقت واقعة مقتل شــاب يدعى عبدامللك السنباين 
اســتنكارًا واســعا يف الجنوب، فيام شــكل املجلس 
االنتقــايل الجنويب لجنة للتحقيــق يف واقعة مقتله، 

وتوعد مبحاسبة الفاعلني.
 

رواية الشاهد الوحيد يف الواقعة

وأدىل الشــاهد الوحيد يف الواقعة “ســائق مركبة 
نقل خاصة من عدن إىل تعز” أنه صادف الشــاب قرب 
فرزة للحافــالت الصغرية، وقام بنقله إىل أن وصل قرب 
الحاجز األمني، حيث تم إيقافــه والتحقيق معه، لكن 
دخل يف مشــادة مع الجنود، نافيا أن يكون قد أصيب 
بأعرية نارية، لكن ال تزال واقعة وفاته يكتنفها الغموض 

وسط تحقيقات متواصلة مع أفراد النقطة األمنية. 
وأظهرت صورا الشــاب الســنباين، وهو يف فرزة 
الحافالت يف عدن، دون أن يشــعر أن شــخًصا ما كان 
يصوره قبل صعوده عىل منت مركبة خاصة، األمر الذي 
أثار حالة من الشــكوك، حول مــا إذا كانت واقعة قتله 

مدبرة، فالشاهد يف الواقعة ينفي أن يكون أصيب بأعرية 
نارية، لكن َمن صّوره أثناء تواجده يف عدن؟ هذا السؤال 
الذي ُطرح بشكل واسع يف وسائل التواصل االجتامعي. 
ويبدو أن قيادة املجلس االنتقايل الجنويب قد وصلت 
إىل استنتاجات ورمبا معلومات توحي بأن هذه الواقعة 
لها تداعياتها وخلفياتها، وهو ما يؤكد رضورة تحقيق 
عميق ملعرفة ما إذا كانت واقعة القتل هذه مدبرة، األمر 
الذي تعكسه حالة التحريض الواسعة عىل رضورة شن 
حرب مينية عىل الجنوب للقضاء عىل املجلس االنتقايل 

الجنويب. 
وشدد مينيون عىل أن تكون “واقعة مقتل السنباين”، 
معركة اليمنيني للقضاء عىل املجلس االنتقايل الجنويب، 

عىل اعتبــار أن الجنوبيني مل يؤمنوا بالله بعد، كام قال 
كثريون ومنهم ضباط يف قوات اإلخوان.

 ودعا ناشــطون من اإلخوان - يف تسجيالت مرئية 
بثت عىل اليوتيوب - الحوثيــني إىل قصف عدن ومدن 
الجنوب وتدمــري املنازل فوق ســاكنيها انتقاما ملقتل 
الشاب عبدامللك السنباين. فيام أشارت مصادر حقوقية 
إىل أن واقعة مقتل الســنباين يريــد أن يجعلها تحالف 
الحوثيني واإلخوان مربًرا لحــرب جديدة عىل الجنوب، 
بعد أن كانت أكرب أماين الحوثيني تتمثل يف فتح مطار 

صنعاء الدويل املغلق.
 وأكد ساســة جنوبيــون أن التحريض عىل اجتياح 
عدن ال يقترص عىل التحالفــات املحلية يف اليمن “بني 

الحوثيني واإلخوان”، فهناك أطراف إقليمية ودولية لها 
مصلحة يف رضب مرشوعية القضية الجنوبية. 

املجلس  يف  والقيــادي  الجنويب  الســيايس  وقال 
االنتقــايل الجنــويب أحمد عمر بن فريــد: “إن قضية 
الجنوب التي ضحى من أجلها آالف الشهداء باتت اليوم 
مســتهدفة من قبل عدة أطراف مينية وإقليمية وحتى 
دولية، تشــويه هذا املرشوع ورضب املجلس االنتقايل 
جزء مهم من تصفيــة القضية”. وأكــد أن “العابثني 
والحمقى والفاســدين مــن بني صفوفنــا يعملون - 
بعلمهم أو بدون علمهم- عىل تســهيل مهمة الخصوم 

وتحقيق أهدافهم”.

األمناء/تقرير/ هاشم بحر:

أثــارت قضية مقتل الشــاب عبدامللك 
بني  كبريا  ولغطا  واســعا  جدال  السنباين 
املتداولــني لهــا، وليس ذلك فحســب بل 
اقتحمت وســائل التواصل االجتامعي تلك 
وانترشت  واملفربكة  املغلوطة  اإلشــاعات 
برسعــة كالنار يف الهشــيم لتصب جام 
أبناء  وبالذات  الجنوب،  أبناء  ضد  التخوين 
الصبيحة، وكل ذلك من أجل تشويه صورة 
أبناء الجنوب واملجلس االنتقايل الجنويب.

مبثابة  وأصبحت  روجت  التي  القضية 
)الفزاعة( كخيال املآتة لإلســاءة والتخوين والزيف بقلب 
الحقائق وزعمت تلك اإلشــاعات أن مقتل الســنباين كان 
عىل يد أفراد نقطــة تتبع اللواء التاســع صاعقة وقاموا 
بقتله ونهب أمواله والتي حددوها بـ 15 ألف دوالر حسب 
الرواية املفربكة التي انترشت برسعة، وكانت ردة الفعل أن 
الناس صدقوها وتفاعلوا معها وهو مبثابة األمر الذي كان 
مخططا له ومدبرا بليل للنيل واإلساءة وتشويه سمعة أبناء 

الصبيحة واملجلس االنتقايل معا.
وحســب التفاصيل التي فنــدت ما يــروج له بعض 
الناشطني واملواقع اإلخبارية من روايات ومعلومات مضللة 
ومجهولة املصدر وأغلبها مــن مصادر معادية اعتمد فيها 
عىل اإلساءة ومحاولة النيل من القوات املسلحة الجنوبية.

وبحســب املعلومات املؤكدة فإن رواية مقتل عبدامللك 
السنباين املنشورة يف صفحات التواصل االجتامعي والتي 
لفقت تهمة مقتله لقوة أمنية تتبع اللواء التاســع صاعقة 
لقطاع طور الباحة مبحافظة لحج وصدقها وتعاطف معها 
كل من ال يعرف حقيقتها هي رواية غري صحيحة ومفربكة. 

الرواية األقرب
الحادثــة  تتبعــت  »األمنــاء« 
األشخاص  من  للكثري  واســتمعت 
واطلعت عىل مــا نرشته الكثري من 
وســائل اإلعالم وخرجــت برواية 
لتفاصيل الحادثة والقصة الحقيقية 
ملــا حــدث بالضبط، حيث تشــري 
الرواية أن الشاب السنباين وجد يف 
محطة مفرق الفرشة، وشوهد عليه 
حركات غريبة من قبل أناس مدنيني 
ال ينتمون لألمن، وقد تم اإلبالغ عنه 
لدى نقطة اللواء التاسع صاعقة مع 

رسد أوصافه ونوع ورقم السيارة التي يستقلها.
العسكرية  النقطة  اســتلمت  »وحني  املصدر:  وأضاف 
البالغ ظلت ترتقب الشــخص والســيارة التي تقله حتى 
وصلت إىل النقطة، وعند وصوله طلبت هويته الشخصية 
مثله مثل أي شــخص تطلــب هويته  -حســب النظام 
والقانــون- إال أنه رفض إبراز هويتــه، وعندما أرص عليه 
أفراد النقطة نزل مرتجال من السيارة بكل غضب رافضا ما 

ُطلب منه«.
السنباين  املصدر: »كان  وتابع 
رياضة  متدربــا عىل مامرســة 
مبهارة،  لعبها  ويجيــد  الكاراتيه 
من  منه  اقــرتب  مــن  كل  وكان 
الجنــود تعامــل معــه بطريقة 
حركاتــه الرياضية، مام تســبب 
برضر لبعض األفراد وركن عمليات 
الكتيبــة، وبعدها صعد عىل قمة 
الجبل املحاذي للنقطة وظل يرمي 
كل من اقرتب منه بالحجارة ليمنع 

األفراد من االقرتاب منه«.
واســتطرد قائاًل: »قام األفراد 
بتطمينه بعدم املســاس به والتعامل معه بكل ود واحرتام 
إال أنه رفض رفضا قاطعــا االمتثال للقانون، وبعد ذلك فّر 
راكضا مســافة بعيدة من النقطة واألفراد يركضون خلفه 
إىل أن وصــل إىل الجرس القريب من منطقــة الخطابية 
وصعد مرة أخرى بالجبل القريب من الجرس واستمر برمي 
األحجــار عليهم والرد عليه من قبــل األفراد الذين الحقوه 

الطقــم حتى تم  ركضا والبعــض فوق 
بعض  ومجارحة  وتضميد  به  اإلمســاك 

جروح أصيب بها«.
واختتم ترصيحه بالقول: »ثم تم نقله 
برفقة السائق الذي كان يقود السيارة إىل 
قيادة اللواء بعمــران، وبعد أن ظهر منه 
خروج دم من أنفه أمرت القيادة إسعافه 
إىل مستشــفى الربيقة عــىل منت أحد 
األطقم، وعىل غفلة من األفراد - وبحسب 
الرواية -  قفز من عىل منت الطقم - وهو 
يسري-  إىل األرض، والسائق شاهد عىل 
ذلك، وعند وصوله إىل املستشــفى تويف 
نتيجــة قفزه من عىل الطقم وليس كــام يدعى املروجون 
عىل صفحات التواصل االجتامعي بأنه تم قتله لغرض نهبه 

وأخذ ما بحوزته«. 
وما تزال التحقيقات مســتمرة، وبحســب توجيهات 
الرئيــس القائد عيدروس قاســم الزبيدي للكشــف عن 

مالبسات الحادثة ومعرفة الحقيقة كاملة.

استنتاجات 
انقسم الجنوبيون إىل ثالث فرق:

باالنتقايل،  املرتبصون  أولهم  ناشطون ومفســبكون، 
وهؤالء يســتغلون كل حدث إلثبات أن االنتقايل فاشــل 

وقواته غري مؤهلة ومليشيات.
عاطفيون،  لألسف هم كرث انجروا بحسن نية ومثالية 
زائدة وروجوا ما يروج له األعداء وأدانوا الجنود وعلقوا لهم 

املشانق بدون معرفة الحقيقة.
أمــا القلة القليلة فهم من واجهــوا الفريقني وحاولوا 
توضيح األمر وطالبوا بالرتيــث حتى يتم التحقيق الكامل 

بالحادثة وانتظار ترشيح الجثة للحكم عليها.
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تقرير

األمناء / خاص :
التي  املتســارعة  األحداث  كشــفت 
تشهدها العاصمة عدن عن سيناريوهات 
قادمة يجري التحضري لها من قبل تنظيم 
اإلخوان تحت غطــاء الرشعية ، بدء من 
محاربــة حكومة املناصفــة وصواًل إىل 
تحشيد القوات العسكرية املوالية للتنظيم 
يف أطراف املحافظــات الجنوبية املحررة 
ناهيك عن حرب الخدمات التي يتعرض لها 
األهايل من أجل إضعاف املجلس االنتقايل 
املحرومة حتى من  العســكرية  والقوات 

مرتباتها الشهرية.
ما يجري داخــل العاصمة عدن ليس 
مبعزل عن ما يجري من تحركات إخوانية 
يف أبني وشــبوة وتعــز ، خصوصا مع 
إرصار اإلخوان تحت غطاء الرشعية عىل 
األوضاع  وإعادة  الرياض  اتفاق  إفشــال 
والعمليات العســكرية مــن أجل احتياج 

عدن والسيطرة عليها.

خروج احلكومة من عدن
منذ اليــوم األول لها يف عدن وضعت 
الحكومة الجديدة عدد من امللفات الهامة 
عىل رأس أولوياتها القادمة من تحســني 
الخدمات ورصف املرتبات بشــكل منتظم 
واالقتصادية  املعيشية  األوضاع  وتحسني 
، إال أن تلك امللفات كانت تصدم بتحركات 
إخوانية داخل الرشعية ذاتها التي ســعت 
الحكومة  اللحظــات األوىل لوصول  منذ 
عىل إفشــالها وإضعافها وإجبارها عىل 

الخروج من املدينة.
مغادرة الحكومة قبل أكرث من شــهر 
العاصمة عدن مل يــأيت من فراغ بل جاء 
وفق خطــة إخوانية مدروســة بدء من 
أمامها من  العراقيل والصعوبــات  وضع 
أجل عدم اإليفاء بالتزامها تجاه املواطنني 
لتحقيق  بذلتها  التي  الجهود  بالرغم من   ،

أي تقدم ملموس للمحافظات املحررة.

أزمات مفتعلة 
التي  املفتعلة  االزمــات  مــن  الكثري 

تعيشــها عدن واملحافظــات املحررة من 
ودفعها  وإفشالها  الحكومة  إضعاف  أجل 
 ، وحوثية  إخوانية  أجندة  لخدمة  للهروب 
رغم وعود الرشعية املختطفة من اإلخوان 
إال  الجديدة  للحكومة  الدعم  أوجه  بتقديم 
الذي فاقم  الوعود تبخــرت األمر  أن تلك 
من األزمــات بدء من تأخر رصف املرتبات 
وأزمات الكهرباء واملياه والصحة وغريها.

إىل  املفتعلة  األزمــات  حدة  ووصلت 
واالحتجاجية  الشعبية  التظاهرات  خروج 
كان أبرزها تظاهرة العسكريني واألمنيني 
الجنوبيــني وصلوا إىل قرص املعاشــيق 
إليصال صوتهــم برضورة رصف مرتبات 
الجنود املتأخرة منــذ أكرث من نصف عام 
ناهيك عن تســوية الكثري من املرسحني 
قرسا من وظائفهم عقب حرب صيف  94.
وخــال الشــهرين املاضيني عملت 
الحكومة عىل توقيــع اتفاقية منحة مع 
االشقاء يف الســعودية لتأمني املشتقات 
النفطية  ملحطــات الكهرباء يف عدن هو 
ما استبرش به أهايل عدن خري مع وصول 

الدفعة األوىل قبل أيام.
مل يلمــس املواطنني أي تحســن يف 
خدمة الكهرباء بل زادت حدة االنطفاءات 
بأعطال  التحجج  وســط  كبري  بشــكل 
الخدمة بســبب  املحطــات عن  وخروج 

والضغط وغريها .
مطلع العــام الحايل أعلنت الحكومة 
الجديدة عن قرب دخــول محطة الرئيس 
أبريل املنرصم  الجديدة للخدمة يف مطلع 
وهو ما مل يتم حتى اللحظة رغم جاهزية 
املحطة التي ســتخفف كثــريا من حدة 

االنطفاءات.

محاولة إضعاف االنتقالي 
قطع مرتبات الجنود وتفاقم األزمات 
الخدمية يف عــدن واملحافظات الجنوبية 
املجاورة لها تنــدرج ضمن خطة إخوانية 
مدروســة جرى التحضري لهــا واإلعداد 
لتنفيذ بشــكل احــرايف داخل الرشعية 
ولتحقيق هدف أســايس يتمثل يف نسف 
اتفاق الرياض وما تضمنه من بنود تخدم 
البلــد واملواطنــني يف مواجهة املرشوع 

اإليراين الخبيث الذي تقوده ميليشــيات 
الحويث االنقابية.

نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
هاين بن بريك كشف عن مخطط إخواين 
يجري تنفيذه من أجــل إضعاف املجلس 
وقواته عرب ســاح حــرب الخدمات يف 

عدن.
وقال " من يريــد أن يقحم االنتقايل 
يف تعطيــل الخدمات ومنهــا الكهرباء 
ويخطط لذلك، هــو ذاته الذي يقف خلف 
تعطيــل أداء حكومــة املناصفة، فنجاح 
إدارته،  لنجاح  إثبات  باالنتقايل  الحكومة 
فــكان البد للشــيطان أن يعطل ويتفنن 
بتعذيب الشــعب ويقــول االنتقايل هو 
الحكومــة!!!  االنتقايل خيار شــعب فا 

تعبثوا مع الشعب.

تفاصيل خطة إخوانية 
مينية  وحكومية  سياســية  مصادر 
كشفت عن تفاصيل خطة إخوانية يجري 
االنتقايل  املجلس  ضــد  ببطيء  تنفيذها 
وقواته العســكرية ، حيــث تتمحور تلك 

الخطة عىل ثاثة محاور رئيسية.
وقالت املصــادر أن الخطة اإلخوانية 
لحلحلة  الحكومــة  تحــركات  مع  بدأت 
مشكلة املرتبات املتأخرة وأزمة الكهرباء ، 
حيث تركز املحور األول عىل إطاق حرب 
خدمات ضد أهــايل املناطق التي يحظى 
فيها يف مقدمتها  ونفوذ  بقوة  االنتقايل 
العاصمة عدن وهــو ما جرى تنفيذه من 
خلق أزمات وقود ورفع أســعارها بشكل 
التي  الكهرباء  جنوين وكذا تفاقم أزمــة 
باتت املشــكلة األساسية ناهيك عن أزمة 
املياه والتدهور الصحي املســتمر يف ظل 
لفريوس  الثانية  الجائحــة  تفيش  عودة 
كورونا وتسجيل عدن الكثري من اإلصابات 

والوفيات.
وأشارت املصادر إىل أن املحور الثاين 
داخلية ضد  ثــورات  اشــعال  يتمثل يف 
املجلس االنتقايل وتحــت مظلة املطالبة 
بالخدمات األساســية ، واســتغال تلك 
لتحميل  مســارها  وحــرف  التظاهرات 

االنتقــايل الجنويب املســؤولية الكاملة 
وتوجيه اتهامات بطرد الحكومة وإفشال 
وغريها  القضاء  وعرقلة عــودة  مهامها 
التي تروج لها بشكل شبه  من االتهامات 
القنوات اإلخوانية ووسائل اإلعام  يومي 
التابعة لها وللحكومة الرشعية املختطفة 

يف الخارج.
الثالث  املحــور  أن  املصادر  وأضافت 
يتمثل يف الحشد العسكري املتواصل الذي 
يجري حاليا يف أبني وشــبوة وتعز من 
أجل التحضري لعمليات عســكرية واسعة 
االنتقايل  للمجلس  التابعــة  القوات  ضد 
الجنــويب للوصول إىل عدن والســيطرة 

عليها.

القاعدة تظهر بشكل علني يف أبني 
خال األيــام املاضية صعــد تنظيم 
اإلرهايب من هجامتها وعمليات  القاعدة 
االســتهداف ضد القوات الجنوبية ممثلة 
مديريات  عــدة  يف  األمنــي  بالحــزام 
مبحافظة أبني ، وهو ما أكدت التسجيات 
املرئية التي بثها التنظيم مؤخرا والتي تؤكد 
أن عمليات اســتهداف القوات العسكرية 
التابعــة للمجلس االنتقــايل دخلت حيز 

التنفيذ من قبل تنظيم اإلخوان.
من  القاعدة  تســجيات  تضمنته  ما 
هجامت ضد قــوات االنتقايل فقط عرت 
حقيقــة العاقة بني القــوات اإلخوانية 
املتمركزة يف بعــض مديريات أبني وتلك 
تتحرك  باتــت  التي  اإلرهابية  العنــارص 
بحرية لتنفيذ عملياتهــا اإلرهابية ، كام 
أن الترصيحات التي تضمنتها التسجيات 
لعنارص وقيادات القاعــدة تؤكد حقيقة 
اإلرهابية  العنارص  لهذه  واملمولني  الرعاة 
يف أبني. وكانت مصادر عسكرية جنوبية 
لعنارص  كشــفت عن تحركات مكثفــة 
تنظيمــي القاعدة وداعــش يف أبني يف 
مناطــق ســيطرة ميليشــيات اإلخوان 
الرشعيــة ، حيث قامت تلك امليليشــيات 
للعنارص  بتقديم عتاد عســكري كبــري 
ضد  قادمة  عمليــات  لتنفيذ  اإلرهابيــة 

القوات الجنوبية.
وأكد املتحدث العسكري باسم املجلس 

االنتقــايل ومحور أبــني النقيب محمد 
النقيب "أن مايســمى الجيــش الوطني 
االخواين هــو من يحرك هــذه العنارص 
الحرب يف  إلشــعال جولة جديدة مــن 
الرياض وكتب  اتفاق  لنسف  ابني  جبهات 
تغريده  الرســمية  صفحته  عىل  النقيب 
اخــرى قائا :  تعزيــزات جديدة لعنارص 
القاعدة وداعش تصــل اىل منطقة قرن 

الكايس ومواقعها السابقة .
تتحرك  التعزيــزات  " هــذه  وقــال 
تحت غطاء ما يســمى بالجيش الوطني 
اإلخواين وتستخدم ساحه وآلياته وبزته 
العســكرية وتســعى يف اســتفزازاتها 
وتصعيدها اىل إشــعال جولة جديدة من 
الحرب يف إرصار منها عىل نســف اتفاق 
الرياض وافشاله، واختتم النقيب قائا : " 
نرصد تعزيزاتهم وما يحشدون ونحن لهم 

باملرصاد ".

االنتقالي يؤكد جاهزيته العسكرية 
تنبهت  املشبوهة  اإلخوانية  التحركات 
لهــا قيادة املجلس االنتقــايل الجنويب ، 
حيث سارع رئيس املجلس اللواء عيدروس 
للعاصمة عدن وعقد  العودة  إىل  الزبيدي 
سلســلة مــن االجتامعــات الهامة مع 
القيــادات املحلية والعســكرية من أجل 
املســتمرة  اإلخوانية  التحــركات  تدارس 

لنسف اتفاق الرياض.
ميدانية  نزوالت  رافقها  واالجتامعات 
واملعسكرات  املحاور  إىل  املجلس  لقيادات 
التابعة للقوات الجنوبية من أجل االطاع 
عىل الجاهزية القتالية ورفع االســتعداد 
القتــايل ملواجهة أية طــارئ أو عمليات 
اتفاق  تم نســف  عدائية قادمة يف حال 

الرياض من قبل الرشعية اإلخوانية.
االنتقايل  املجلــس  رئيــس  ولــوح 
باتخاذ موقف حازم وحاســم  الجنويب  
الجنويب حياة كرمية  مبا يضمن للشعب 
من خال تأمني االحتياجات األساســية 
وجدد  واالســتقرار،  األمن  ومتطلبــات 
التأكيد أن املجلس لن يقف موقف املتفرج 

عىل معاناة الشعب الجنويب 
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عدنان األعجم

قطع المرتبات والتح�صيد الع�صكري ؟¿ ما عالقة حرب الخدمات ب�صيا�ص��ة 
عدن ؟¿ لم��اذا غ��ادرت حكوم��ة المنا�صف��ة 
�صد االنتقالي بدعوات تحريك ال�صارع ؟¿ ما عالقة ت�صعيد الخطاب االإعالمي 
ال�صر بن�صر الفو�صى وتفجير االأو�صاع ؟¿ كي��ف اأف�ص��ل اأبناء ع��دن رهان قوى 
فخرجت الجماهير تهتف :¿ دعوا ال�صارع للخروج �صد االنتقالي 

ياعيدرو�س �شري �شري نحن جي�شك للتحرير

هكذا انقلب ال�شحر على ال�شاحر !!

تقرير خاص يكشف تفاصيل خطة إخوانية بغطاء الشرعية إلضعاف االنتقالي واجتياح عدن ..

ف�ضل خمطط يقوده بن عديو ل�ضرب العالقة بني �ضبوة وح�ضرموت
غليان شعبي ورقعة االحتجاجات ضد تردي اخلدمات تتسع

اأبو علي احل�كم: م�ض�ألة وقت و�ضنكون يف �ضبوة وح�ضرموت واملهرة
� من علي حم�ضن ويرد: لن اأبيع اجلنوب �ضيخ قبلي �ضبواين يرف�ض عر�ضً

يف ذكرى ت�أ�ضي�ض حزب الإ�ضالح.. 31 ع�ًم� من اخلي�نة والغدر والإره�ب

الثالثاء ١4 �صبتمرب 202١م - املوافق 7 �صفر ١443هـ - العدد ١290-  ١٦ �صفحة  - الثمن  200 ريال

مصادر لـ"األمناء": أكثر من)400( امرأة معتقلة يف سجون احلوثي بصنعاء

ف�ضل حترك�ت وزير اخل�رجية )بن مب�رك( يف الت�ضويق لل�ضرعية

حم�ولت حلرف م�ض�ر 
الحتج�ج�ت والنتق�يل يحذر

ح�ضرموت.. نفطه� ُينهب و�ض�رعه� يلهب!

ال�ضي��ضة يف ح�ضرة الدم.. حرب على اجلنوب ب��ضم ال�ضنب�ين

مطــار �صنعــاء وحــرب جديــدة ¿ مقتل ال�صــنباني.. بين فتح 
على الجنوب 

كيــف ا�صــتغل الحوثيــون  الحادثــة ¿  الإخــوان  وجماعــة 
لخدمة اأجنداتهم؟

الق�صيــة  �ُصي�صــت  كيــف  لت�صبــح كالفزاعــة �صد الجنوب ¿ 
والمجل�س النتقالي؟

مطــار �صنعــاء؟ وهــل للحوثيين ¿ مــا عالقــة الحادثة بفتح 
عالقة بها؟ 

ق�سية ال�سنب�ين وخي�ل امل�آتة!


