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”األمناء” قسم التقارير:
 يف انتفاضة شعبية جارفة للتنديد بفساد 
رشعية اإلخــوان اإلرهابية وفشــلها، خرج 
مواطنو محافظة شــبوة بجميع مديرياتها 
صبــاح أمس للتعبــر عن الغضــب العارم 
الستمرار مليشيا اإلخوان بتجاهل مطالبهم، 
بها  التي ميرون  األزمات  والعمل عىل تعميق 

بدال من حلها.
وخرج اآلالف من أبناء شبوة يف تظاهرة 
حاشــدة يف مديرية حطيــب وعتق وحبان 
والروضــة وميفعة ونصــاب والصعيد ضد 
اإلخوان  للتنديد بجرائم  اإلخوان،  ميلشــيات 
واملطالبة  املحافظة  ســكان  بحق  التعسفية 

بعودة النخبة الشبوانية.
كام طالب أبناء شبوة التحالف 
العريب بطرد املليشــيات اإلخوانية 

وتسليم املحافظة ألبنائها.
إخوانية  قــوات  قامت  والحقًا 

االحتجاجية  التظاهــرات  بقمع 
اعتقلت  كام  رضوم،  مديرية  يف 
للمجلس  املحلية  القيــادة  عضو 
التومة  صالــح  نارص  االنتقايل 
القمييش واملواطن رسيع حبتور 
الروضة  عــىل  حصاًرا  وفرضت 
ومنعــت املواطنني مــن مزاولة 

أعاملهم.
يف  املسبوقة  غر  الحشــود 
جميع أنحاء شبوة طالبت برحيل 
ســلطات اإلخــوان اإلرهابيــة 
وإطالق رساح املعتقلني وتحسني 
استنزاف  العامة ووقف  الخدمات 
ثرواتهــم التي تذهــب للمناطق 

الخاضعة للمليشيات الحوثية.
املحافظ  رحيــل  كان  كــام 
اإلخواين املدعو بن عديو الشهر 
بـ”عدو شــبوة” أبــرز مطالب 
األهــايل يف جميــع املديريات، 

وبلغ درجة اإلجامع.
أسباب عديدة وراء قرار أهايل 
شــبوة أن يكون يوم 15 سبتمرب 
يوما مشهودا يف تاريخ الجنوب، 
حيث تســببت انتهاكات عنارص 
مليشــيا اإلخــوان اإلرهابيــة، 
وإغــراق  اإلدارة،  يف  وفشــلها 
البالد يف الفقر، كل ذلك أدى إىل 
تنامي حالة مــن الغضب العارم 
برحيل  فطالبوا  املواطنــني،  بني 

املحافظ اإلخواين اإلرهايب املدعو بن عديو.
ويرفض أهايل شــبوة، بقــوة، مخطط 
املحافــظ اإلخواين املدعو بــن عديو ألخونة 
مؤسســات املحافظة، يف الوقت الذي زادت 
فيه األزمــات من تردي الخدمــات، وارتفاع 
األســعار بجانب انهيــار املنظومة الصحية 

ومنظومة التعليم.
وحث املجلس االنتقايل الجنويب املواطنني 
عىل االلتزام بسلمية املظاهرات للحفاظ عىل 
املحافظة  تعريض  واملمتلكات، وعدم  األرواح 
للفــوىض التــي يتمناها عنارص مليشــيا 

اإلخوان.
ومن أبرز مظاهر تظاهرات شبوة حرص 
آالف املواطنني يف مديرية حبان عىل املشاركة 
الرشعية  احتجاجا عىل فساد  املظاهرات  يف 

االنتقايل  املجلــس  شــكل  حيث  اإلخوانية، 
الفعالية وحشد  لتنظيم  الجنويب هناك لجانا 
الجامهــر، والعمــل عىل ضامن ســلمية 

املظاهرات، وسالمة املتظاهرين.
كام يشــارك اآلالف من مواطني مديرية 
عسيالن بشبوة يف املظاهرات احتجاجا عىل 
جرائم الرشعية اإلخوانيــة ومحافظها بحق 
شــبوة ومواطنيها، وتجاهل طلباتهم طيلة 

السنوات املاضية.
وحذر املتظاهــرون مبديرية الصعيد، من 
محاوالت مليشــيا اإلخــوان اإلرهابية لجر 
املظاهــرات للعنف، بهدف إغــراق املحافظة 

بالفوىض.
وحــرص املواطنــون يف مديرية القطن 
عىل إيصال رسالة شــديدة اللهجة للرشعية 

اإلخوانيــة، ليعلــم الجميــع أن مواطني 
الجنوب لن يصمتوا عىل انتهاكات مليشيا 

اإلخوان مرة أخرى.
وتتمثل مطالب أهايل محافظة شبوة، 
الذيــن انتفضوا أمــس يف وجه الرشعية 
اإلخوانية ومحافظها املجرم “عدو شبوة”، 
برضورة رحيل املحافظ بسبب جرامئه بحق 
املواطنــني، وضامن وصول إيــرادات بيع 
عاجلة  حلول  وتقديــم  للمحافظة،  النفط 

لألزمات التي تعاين منها.
الشعبية يف شبوة  املظاهرات  وتحظى 
بدعم كبر من املجلس االنتقايل الجنويب، 
الذي مل يسلم من جرائم الرشعية اإلخوانية 
بالرغم من عمله عىل حامية حقوق الجنوب 
والرشعية،  السلمية  السبل  بكل  ومواطنيه 
ونضاله من أجــل قضية الجنوب، فتعرض 
النتهاكات مليشــيا الرشعيــة اإلرهابية، 

وجرى اعتقال بعض أعضائه.
وكعادة الرشعيــة اإلخوانية اإلرهابية 
اإلعالن  منذ  التظاهــرات  قمع  إىل  عمدت 
كل  يف  املواطنني  حصــار  وتحاول  عنها، 
املديريات التابعة للمحافظة، إال أن كل هذه 

الجهود ستفشل أمام اإلرادة الشعبية ألهايل 
شبوة.

ثكنة عسكرية واقتحام املقرات
وحاولت الرشعية اإلخوانية استباق خروج 
بتكثيف  التظاهــرات يف محافظة شــبوة، 

انتشار مليشياتها يف مختلف املديريات.
آليات  واســتدعت املليشــيا اإلخوانيــة 
مأرب  عســكرية ومســلحني من محافظة 
اليمنية، متهيًدا لتكرار سيناريو قمع التظاهرة 
الخدمات  بتحسني  املطالبة  السلمية  الشعبية 

وطرد املليشيا ومحاسبة قياداتها الفاسدة.
وقطع مسلحو مليشيا الرشعية اإلخوانية، 
الطرق الرئيسية يف املدن، باملدرعات واآلليات 
املجنــزرة، يف مؤرش عىل الخوف الشــديد 
للسلطة اإلخوانية من الغضب 

الشعبي.
مليشــيا  اقتحمت  كــام 
اإلخوان مقر املجلس االنتقايل 

مبديرية رضوم بشبوة.
وكشف شــهود عيان عن 
قيام ميليشيا اإلخوان اإلرهابية 
مبحارصة  عديــو  بن  بقيــادة 
مكان إقامــة الفعالية يف عتق 

والروضة وميفعة.
أيضــًا  عتــق  وشــهدت 
جامعات  وبني  املتظاهريــن  بني  مواجهات 
التابع  املدعو بن عديو محافظ شــبوة  تتبع 
لحزب اإلصالح ما أســفر عن سقوط جرحى 

من املدنيني وتدمر سياراتهم.
وأطلقت القوات التابعة ملليشيات اإلصالح 
املتظاهرين  الدموع عىل  الرصاص ومسيالت 
القادمني من مختلف مناطق شبوة املشاركني 

يف الفعالية.
وعادت قوات اإلخوان إىل رضب الرصاص 
الحي ومسيالت الدموع عىل املتظاهرين بعد 
أن توقفــت للحظات ما أدى إىل اندالع حرائق 

يف الشوارع العامة يف بعض مناطق شبوة.

تلقي بن عديو دعــاًم من مأرب والجوف 
لقمع املتظاهرين

وكشــفت مصــادر مطلعة عــن تلقي 
مليشيات اإلخوان اإلرهابية تعزيزات تتضمن 
بذخائر  محملــة  عســكرية  وآليات  عربات 
وأفراد قادمة مــن محافظتي الجوف ومأرب 
اليمنية باتجاه مديرية مرخه العليا والسفىل 
وعســيالن وجردان وبيحــان يف محافظة 

شبوة، يف اتحاد إخواين حويث واضح.
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