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عدنان األعجم

ال�سحفي اجلنيد يو�سح تف��سيل واأبع�د الت�سريب املت�أخر 
لفيديو ت�سريح امل�ستثمر للن�دي الدبلوم��سي

ت�سليم جبه�ت البي�س�ء وبيح�ن للحوثي.. ورقة الإخوان الأخرية لإف�س�ل اتف�ق الري��ض

عن��سر الإخوان ت�سهل مرور احلوثي جت�ه م�أرب عرب �سبوة

مل تعد هن�ك م�سكلة يف طفح املج�ري يف ركن احلم�لني

األمناء / خاص :
إيران،  تواصل مليشيات الحويث، ذراع 
بعد  محاور،  عدة  عىل  انتصاراتها  تحقيق 
سيطرتها عىل مواقع واسعة يف محافظة 
مناطق  بعــض  يف  وتقدمها  البيضــاء، 
بيحان مبحافظة شــبوة، عقب انسحاب 
الخاضعــة لحزب  الحكوميــة  القــوات 

اإلصالح اإلخواين. 
ويعتقد هــادي واإلخــوان، بأن نقل 
املعركــة مــع الحــويث إىل الجنوب هو 
الطريــق األمثل للبقاء أكــر يف مناطق 
الجنوب النفطية، والهروب من تنفيذ بنود 
الرياض مع املجلس االنتقايل، غري  اتفاق 
أنهم بهذا املخطط يكتبون نهاية رشعيتهم 

يف الجنوب. 

وأصبح الخطر الحويث قريبًا هذه املرة 
من الجنوب، الذي تحــرر يف العام األول 
عىل انطــالق عاصفة الحــزم، وهي يف 
عامها الســابع، فاليوم مليشيات الحويث 
أســقطت مناطق يف شــبوة الجنوبية، 
وتحشد عىل تخوم مديرية لودر مبحافظة 

أبني. 
ما  إن  سياســيون،  مراقبــون  وقال 
جرى ويجري يف أبني وشــبوة، وسقوط 
البيضاء دون قتال، يعود ســببه  جبهات 
الرئيــس النشــغال هــادي ورشعيتــه 
بالجنوب والســاحل الغريب، الذي حررته 
الجنوبيــة والعاملقة واملقاومة  املقاومة 
الوطنية، ومل ترشف وزارة الدفاع عىل تلك 

االنتصارات. 

حقــد عبدربه منصور هــادي تجاه 
الجنوب أوصل الحويث إىل أبني وشــبوة، 
أســقطت  األحمر  وأنانية عيل محســن 
الجوف ونهم وغريهــام الجبهات لصالح 
الرشاكة  يرفض  املؤقت  فالرئيس  الحويث، 
مع االنتقايل الجنويب، رغم توقيعه اتفاق 

الرياض مع املجلس. 
املسيطرة  والجامعة  هادي  واستخدم 
الوسائل مع  الرئاســة كل  عىل مؤسسة 
املجلس االنتقايل إلفشــال اتفاق الرياض 
العسكري  بالخيار  ففشلوا  كليًا،  وتدمريه 
واالقتصــادي والخدمايت، فلــم يعد أمام 
هادي واإلخوان ســوى خيــار الحويث، 
وفسحوا املجال أمامه، يف البيضاء، التمدد 

أكر باتجاه الجنوب. 

وكانــت نتائــج هذه الوســائل التي 
استخدمها هادي واإلخوان، ضد االنتقايل 
عكســية وجــاءت يف صالــح املجلس، 
عموم  يف  الشــعبية  االنتفاضة  وأكدتها 
محافظات الجنوب ضد سياســة العقاب 
الجامعي التي متارسها الرشعية اإلخوانية 

ضد الشعب. 
وأطلــق املجلس االنتقــايل الجنويب 
ضد  قاســية  خيارات  باتخــاذ  تهديدات 
املجاعة  الجنوب من  أبناء  الرشعية إلنقاذ 
إىل  العــودة  الحكومة  رفــض  نتيجــة 
عــدن للقيام مبهامها، وجــاء ذلك عقب 
الذي وضع  األمــر  الشــعبية  االنتفاضة 
الرشعيــة اإلخوانية يف الصورة أمام دول 
الحكومة  عــودة  يعرقل  كطرف  الرباعي 

ويؤكد وقوفها خلف األزمة االقتصادية. 
وكانــت دول الرباعــي، الســعودية 
أصدرت  قد  وأمريكا وبريطانيا،  واإلمارات 
بيانا مشرتكا ضد الرشعية اليمنية، وتدعو 
فيه الحكومة إىل العودة إىل عدن وإنهاء 
األزمة االقتصادية والعمل عىل تنفيذ بنود 

اتفاق الرياض. 
املجلس  أطلقهــا  التي  الترصيحــات 
الشــعبية،  االنتفاضة  عقــب  االنتقايل 
والبيان الســعودي األمريــي اإلمارايت 
الربيطاين املشــرتك، كل ذلك سلط الضوء 
التفاق  معرقــل  كطرف  الرشعيــة  عىل 
الريــاض، ويبدو أنها أدركــت الخطر من 
الجميع ولجأت لتسليم املواقع إىل الحويث، 

كهروب من الضغوط الدولية عليها.

األمناء / خاص :
محلية  وأخرى  عســكرية  مصادر  أكدت 
يف محافظة شبوة، توغل ميليشيات الحويث 
املدعومة إيرانيــا، يف مناطق عدة يف محور 
بيحان، بعد شنها ثالث هجامت متتالية خالل 
األيام الخمســة املاضية انطالقــا من عقبة 

القنذع والحدود اإلدارية ملحافظة البيضاء.
وكانت امليليشيات سيطرت عىل مديريات 
البيضاء،  يف  ومســورة"  ونعــامن  "ناطع 
وكلها مديريات تحيط مبحافظة شــبوة، بعد 
انســحاب القوات الحكوميــة التابعة ملحور 
بيحان بعد أن تم إقصــاء اللواء الركن مفرح 
بحيبح من قيادته وتســليمه لقيادات تابعة 
لحزب اإلصــالح، ذراع تنظيــم اإلخوان يف 

اليمن.
ووفقا للمصادر، فإن قيادة محور بيحان 
الجديدة سهلت مرور امليليشيات الحوثية التي 
دفعت بتعزيزات ضخمة إىل تخوم شبوة من 
بهدف  املاضية،  األسابيع  البيضاء خالل  جهة 
فتح جبهــة جديدة باتجاه مــأرب من جهة 
بيحان شبوة، وحتى تتمكن من فرض حصار 

مطبق عىل مأرب من أربع جهات.
وحاولت مقاتالت التحالف العريب بقيادة 
اليومــني املاضيني إعاقة  الســعودية خالل 

تقدم امليليشيات تجاه شبوة بشن سلسلة من 
الغارات املركزة عىل مواقــع وأهداف حوثية 
يف "عقبة القنــذع، وعبلة، والكراع، والبديع، 
والجوهــرة"، لكنهــا مل تتمكن مــن إعاقة 
الحوثيني املندفعني بشكل كبري وبتسهيل من 

عنارص اإلخوان، حزب اإلصالح.
توغلت  امليليشــيات  أن  املصادر،  وذكرت 
بشــكل كبري باتجاه شــبوة، وسيطرت عىل 
مناطــق "وادي النحر، والوصيــل، والركب، 
والبديع"، دون أن تلقى أي مقاومة من قوات 
محور بيحــان التابع لحــزب اإلصالح، فيام 
اكتفت قوات محور عتق اإلخواين بإرســال 
تعزيزات إىل مديرية عسيالن النفطية لحامية 

النفط، هم عنارص اإلصالح الوحيد.
وأكــدت املصــادر، أن قــوات اإلصالح ، 
أرســلت تعزيزات إىل وادي بلحارث مبديرية 
عسيالن عىل بعد 180 كم من محور بيحان، 
حيث مرت من كيلو 70 القريب من املواجهات 
يف وادي بيحان، والذي يوشك عىل سقوطه 
بيد الحوثيني، دون القتال معهم، يف إشــارة 
واضحة لحجم التنسيق بني الجانبني، وكشف 
دخلها  بالحفاظ عىل مصدر  اإلخوان  حقيقة 

يف حقول "جنة" النفطية.
املحلية  السلطة  قيادة  اكتفت  من جانبها 
يف شبوة بقيادة املحافظ ابن عديو اإلخواين، 

مبخاطبة وزير داخليــة الرشعية، بأن قبائل 
الحقول  عــىل  خطرا  يشــكلون  بلحــارث، 
النفطية، وأنه يحتاج إىل حملة أمنية ضدهم 
باعتبارهم "عصابــة رسق للنفط، ومخربني 

لألنابيب".
وقوع  أكدت  بلحارث،  يف  محلية  مصادر 
اشــتباكات مع قوات تابعة لعنارص اإلصالح 
قدمــت إىل مناطقهم، ما خلــف ثالثة قتىل 
وإصابة أربعة آخرين يف صفوف تلك العنارص 
الجهاديــة، فضال عــن أرس آخرين، وغنيمة 

خمسة أطقم وعدد من األسلحة.
اإلخوان يف  بأن عنارص  املصادر،  وأكدت 
صفوف القوات الحكومية باتت تشكل خطرا 
كبريا عىل سقوط ما تبقى من املناطق املحررة، 
مناشدة التحالف العريب لرسعة التدخل، قبل 
أن يصل الحوثيون إىل منابع النفط يف مأرب 
وشبوة، وإنهاء جهود ست سنوات من الدعم 
القتايل، ملقاومة الحويث والذي تحول من دعم 
املقاومة املحلية يف مناطق عدة إىل يد عنارص 
اإلصالح التي عملت عىل تسليم ما تم تحريره 
عىل يد املقاومات املحلية، وســلمت األسلحة 
وفتحت الطرق وســهلت مرور امليليشــيات 
تجاه العديد من املواقع واملعسكرات واملناطق، 
وباتت املعارك محصورة يف محيط مأرب، بعد 

أن كانت عىل مشارف صنعاء.

األمناء/عبدالعزيز الدويلة:
قال األخ لبيب أبو الليث، رئيس لجنة حي 
الدريــن املجتمعية لـ "األمناء": "إن تفعيل 
مهام مرشيف حي الدريــن املجتمعية بات 
أمرا رضوريا يف الوقت الحايل، األمر الذي 
يتطلــب تقريب وجهــات النظر يف العمل 
الدؤوب الجامعي املنظم والسعي الجاد يف 

تستدعي  التي  واملشــكالت  األمور  متابعة 
أكر مــن أي وقت مىض لرفــع التقارير 
التعريفية للمهام التي يجب أن تنفذ من قبل 
املرشفني يف اللجنة املجتمعية لحي الدرين 
إليه حاليا بهدف تحقيق  وهذا ما نســعى 
الهدف املنشــود يف حل املشكالت الداخلية 
واالرتقاء بالعمل الخدمايت الذي هو أساس 
خدمة املواطن وتأمني وسالمة أمن املنطقة 

الصناعية الدرين".
وأضاف :" إن أهم متطلباتنا التي يجب 
أن تنفذ مــن قبل جهات االختصاص بإدارة 
مديرية املنصورة تكمــن يف إضاءة أعمدة 
اإلنــارة أو توفري الطاقة الشمســية وكذا 
تركيب كامريات التصويــر، وخصوصا  أن 
ناهيك  باالنتشــار،  بدأت  الرسقات  ظاهرة 
عن توفري براميل القاممــة ورش املبيدات 

يف الشــوارع العامة والفرعيــة وهذا ما 
نتمناه يف ظل انتشــار األوبئة واألمراض 

الخطرية".
واختتم :" وال بد من تقديم كلمة شكر 
لألخ أحمد الــداؤودي مدير عــام مديرية 
املنصورة ومــرشف إدارة البلدية األخ مازن 
السقاف والعامل الذين قاموا بحفر وتركيب 
األنبوب يف البيارة الرئيســية التي تقع يف 

وســط الشــارع العام حيث توقف طفح 
املجــاري يف ركن الحاملني فلم تعد اآلن أي 
مشكلة يف ركن الحاملني وهذا إنجاز ميثل 

العمل التنسيقي املنظم".
واختتــم : "وال ننىس يف األخري تقديم 
شكرنا لرئيس اللجان املجتمعية يف مديرية 
بهدف  وذلك  معنــا  تواصله  عىل  املنصورة 

العمل الجامعي املشرتك". 

االمناء /ماجد الداعري :
عرّب الزميل نبيل الجنيد عن اســتغرابه من الترسيب املتأخــر ملقطع فيديو املقابلة 
التي جرت قبل عيد األضحى املبارك مع مســتثمر نادي الدبلومايس بجولدمور التواهي 
عدن ومل تنرش بأي من القنوات التلفزيونية ألسباب تتعلق بارتباك الرجل ونسيانه حتى 

ألسامء من أراد شكرهم يف حفل إعادة افتتاح النادي ممن كانوا جواره عند الترصيح. 
واســتهجن الصحفي الجنيد محاولــة التوظيف املناطقي لحديــث الرجل العفوي 
وإســقاطه مناطقيا بعد تعر استذكار املستثمر الســم رئيس اللجان املجتمعية بعدن 
املقصود بالرئيس املكرر بحديثه وليس رئيس االنتقايل الجنويب، وجل من ال يســهو وال 

ينام. 
وأوضح الجنيــد يف توضيح صحفي أن كل ما قام به هو حمله اللوجو عند ترصيح 
الرجل لبعض الزمالء من مراســيل قنوات تلفزيونية بعد تلقيــه طلبا ملحا من أحدهم 
ومحاولته إخراج املســتثمر من علقتــه بالحديث وعجزه عن تذكر اســم رئيس اللجان 

املجتمعية ونائبه بتوجيه سؤاليه اإلنقاذيني له عن كلفة املرشوع وعدد العاملني فيه.
واعترب الجنيد أن ترسيب الفيديو بهذا التوقيت يــأيت تواصال ملا وصفها بالحمالت 
املوجهة إعالميا وسياســيا ومناطقيا الستهداف كل ما هو جنويب بعدن بداية بتسييس 
جرمية الســنباين ومرورا بأكشــاك الخدمات مبطار عدن وليس انتهاء بتسمية شارع 

القطيبي. 
وأكد الجنيد أن الفيديو املتداول مل ينرش بأي وســيلة إعالميــة وتفاجأ بنرشه قبل 
يومني عىل نطاق تهكمي واسع بشبكات التواصل االجتامعي، ووصول األمر إىل محاولة 
اتهامه بالوقوف وراء ترسيب الفيديو أو التسيب فيه رغم عدم وجود أي عالقة له بالرجل 
أو بالتصوير والتوثيق وإعادة نرش الفيديو بدوافع توظيفية لئيمة ال تليق مبكانة زمالء 

صحفيني ومهنتهم املرتفعة.

تقرير يكشف ما هدف اإلخوان من تسليم جبهات البيضاء وبيحان للحوثي؟

رئيس جلنة حي الدرين املجتمعية لـ "األمناء":

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

