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األمناء / غازي العـــلوي :

 عاد رئيس الــوزراء اليمني معني عبدامللك 
مســاء الثالثــاء إىل العاصمة عــدن، برفقة 
عدد من وزراء حكومتــه قادما من محافظة 
إىل  وصوله  عقــب  زارها  التــي  حرضموت، 
االثنــني، يف ظل  محافظة شــبوة مســاء 
الجنوب  احتجاجات شعبية شملت محافظات 
تنديدا بانهيار العملة الوطنية، واملطالبة بعودة 
األزمة  العاصمة عــدن ملعالجة  إىل  الحكومة 
املواطنني  معاناة  مــن  والتخفيف  اقتصادية، 
العملة وانقطاع  املتســارع يف  االنهيار  جراء 

املرتبات وتردي الخدمات .
ووصــل معني إىل شــبوة بعــد أيام من 
تطورات خطــرة شــهدتها املحافظة، حيث 
سيطرت مليشيات الحويث املوالية إليران عىل 
ثالث مديريات ، بتواطؤ فاضح من قبل القوات 
واملليشــيات املوالية لحــزب اإلصالح )إخوان 

اليمن( املحسوبة عىل الرشعية.
كام جــاءت عــودة رئيس الــوزراء إىل 
العاصمــة عدن بعد غياب دام أكرث من ســتة 
أشــهر ظل خاللها ميارس مهــام عمله من 
العاصمة السعودية الرياض، كام تأيت عودته 
التي  بعد غليان شعبي عم مختلف املحافظات 
شــهدت احتجاجات غاضبــة تطالب بعودة 
الحكومة ملامرســة عملها من العاصمة عدن 
األوضاع  اســتقرار  يف  بواجباتها  والقيــام 
الخدمية واملعيشــية بعد أن وصلت إىل مرحلة 

يصفها خرباء بالكارثية.

االنتقايل يرحب بعودة الحكومة
املجلــس االنتقايل الجنــويب رحب وعىل 
لسان املتحدث الرســمي عيل الكثري بعودة 
رئيس الحكومة إىل العاصمة عدن، باعتبارها 
من املطالب التي كان يؤكد عليها، مشــرا أنه 
أصبح عليها القيام مبهامها وتحمل املسؤولية 

ويف طليعتها األوضاع االقتصادية والخدمية.
وقــال الكثــري، يف ترصيــح صحفي: 
املناصفة بني  “نرحب بعودة رئيس حكومــة 

الجنوب والشامل إىل العاصمة عدن”.
وأضــاف: “ولقد بات لزامــًا أن تقوم هذه 
التي  مسؤولياتها  وتتحمل  مبهامها  الحكومة 
ُشــكلت من أجلها ويف طليعــة ذلك معالجة 
األوضــاع االقتصادية واملعيشــية والخدمية 

ودفع املرتبات بشكل فوري”.
املجلس  ظّل  التــي  املطالب  “وهي  وتابع: 
األشــهر  الجنويب يعرب عنها خالل  االنتقايل 

املاضية لغياب الحكومة غر املربر”.
وســبق للمجلس االنتقايل أن طالب ويف 
أكرث من اجتامع عقده برئاســة الرئيس القائد 
عيــدروس الزبيدي رئيــس املجلس االنتقايل 
بعودة الحكومة إىل العاصمة عدن ملامرســة 
مهام عملها متعهــدا بتوفر الحامية الالزمة 

لها.
 

عــودة الحكومــة إىل عــدن تســقط 
أكذوبة املنع

كشفت عودة رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك إىل العاصمــة عدن، عن الطرف الذي 

يعرقل اتفاق الرياض.
السقلدي،  صالح  الجنويب  الصحفي  وقال 
إن عــودة معني عبدامللك وبعــض وزرائه إىل 
عدن، مثلت بالتأكيــد صدمة مدوية لكثر من 
املحســوبني عليها، مؤكدا أن عودتها أسقطت 
أكذوبة منعها من دخول عــدن والحديث عن 
طردها، كام أســقط رشوط العودة التي ظل 
يطرحها جناح صقور الرشعية طيلة خمســة 

أشهر.
وأكــدت عودة معني عبدامللــك وحكومته 
وقوف حزب اإلصالح اإلخــواين وراء تعطيل 
اتفاق الرياض، حيث ظــل يردد األكاذيب عرب 
اإلعالم التابــع له عن قيــام االنتقايل بطرد 
الحكومــة ومنعها من العــودة، وأن عودتها 
لن تتم إال بســحب القوات الجنوبية من عدن 

وإخراج قيادة االنتقايل. 

مــا الوعود التــي تلقتهــا الحكومة من 
التحالف؟

أكدت مصادر سياسية بأن التحالف العريب 
تعهد بتقديم كل أوجه الدعم لحكومة املناصفة 
حتى تتمكن من مامرسة عملها من العاصمة 

عدن .
وأوضحت املصــادر لـ«األمناء« بأن معني 
عبدامللك رفض العودة إىل عدن إال بعد الحصول 
عىل الدعم املايل الكايف ملعالجة أبرز األزمات 

التي تعصف باملحافظات املحررة .
املصــادر ذاتهــا أوضحــت أن الجانــب 
الســعودي تعهد بتلبية جــزء كبر من الدعم 
املايل باإلضافة إىل مساعدته يف طلب الدعم 
من الــدول الكربى من خالل دعم املشــاريع 

التنموية .

ما بعد عودة الحكومة
د. عيدروس النقيب يــرى أن عودة رئيس 
الــوزراء ومن معه من أعضــاء الحكومة إىل 
الجنويب  الداخل  املوجودين يف  الوزراء  جانب 
من وزراء االنتقايل وغرهم ستعني للمواطن 
البسيط أن مرحلة من االنفراج ستشهدها عدن 
التــي هي أصال مناطق  الجنوب  ومحافظات 

سيطرة الحكومة كام يفرتض.
وأضاف: “ الســؤال األســايس هو: ماذا 
لتطبيع  أجنــدات  من  الــوزراء  رئيس  يحمل 
لكل  األساســية  بالوظائف  والوفاء  األوضاع 
حكومــة والتي مل تكن بحاجــة إىل أن ينص 
عليهــا اتفاق الريــاض لوال عبــث العابثني 

وابتزازات املبتزين؟”.
وأضاف: “ما يتطلــع إليه املواطنون ليس 
معجــزات خارقة من قبيل بناء ســكة حديد 
أو إنشــاء محطة للطاقــة النووية، وال حتى 
مشــاريع تنموية اســرتاتيجية للقضاء عىل 
الفقر وتخفيف البطالة وتنمية الواردات، فذلك 
ليــس مطروحا اليــوم وإن كان التفكر فيه 
واجب وحق لكل الطامحني بحياة أقل معاناًة 
وفقرًا وأوبئًة وبطالًة وأكرث استقرارًا وسكينًة 
وازدهارًا، لكن املطلوب اليوم هو توفر مرتبات 
املوظفني واملتقاعدين وحــل أزمات الكهرباء 
ومعالجة  والغــالء  والبيئة  وامليــاه  والوقود 
االنهيــار املتواصــل للعملة وتنميــة املوارد، 
وباألحرى السيطرة عىل موارد العملة األجنبية 

واملهربني ولصوص  الناهبــني  بتحريرها من 
الرثوات واملال العام وإعادتها إىل خزينة الدولة 
وتفعيل أجهــزة الدولة التنفيذيــة والخدمية 

والنيابية والقضائية ومحاربة الجرمية “.
االحتجاجات وشامعة طرد الحكومة 

يرى د . النقيب يف ســياق حديثه بأنه »ال 
يوجد من يضمــن ملعني عبد امللك ووزرائه مبا 
يف ذلــك وزراء االنتقايل، بــأن املواطنني لن 
يخرجــوا لالحتجاج ضد الحرمان والفســاد 
واملطالبــة بحقوقهــم إذا ما اكتشــفوا أنهم 
التضليــل كام جرى بعد  أو  للخديعة  تعرضوا 
الوزراء  رئيس  وعــىل  الرياض،  اتفاق  توقيع 
وزمالئه أن يوسعوا صدورهم ويفتحوا آذانهم 
يفرسوا  وأال  املواطنني،  مطالب  إىل  لالستامع 
االحتجاجات عىل إنها عمٌل شيطاين يستهدف 
طرد الحكومة، كام يــروج املغرضون وزارعو 
اع الكراهيات، فالرفض للسياسات  الفنت وُصنَّ
الخاطئة والترصفات العرجاء والفساد املنترش 
هو حق لكل مواطن يف أي بقعة كان من بقاع 

األرض “.

4 أولويات أساسية أمام الحكومة
حدد الناشــط الســيايس محمد ســعيد 
باحداد، األولويــات التي تتطلب من الحكومة 
الحياة  واملرتبطة مبتطلبــات  عليهــا،  العمل 

وتحسني الظروف املعيشية.
وشــدد يف تغريــدة عــرب “تويرت” عىل 
رضورة: “أن تكــون أولويــات الحكومة مبا 

يتناسب مع أولويات الناس”.
وفّنــد تلــك األولويات: “بدءا مــن العمل 
عىل اســتقرار العملة املحلية، والدفع املنتظم 
للمرتبــات، واتخــاذ اإلجراءات التي تســمح 
للكهرباء  بإنتاج أكرب قدر ممكن من الطاقة ال 

تقل عن 20 ساعة يوميا”.

أبرز امللفات
املحلية  العملة  وانهيــار  االقتصادي  امللف 
مقابل الريــال اليمني يعد أبــرز امللفات التي 
تواجههــا الحكومة بعد عوتهــا إىل عدن، ال 
سيام وهذا االنهيار ترتتب عليه نتائج تنعكس 
ســلبا عىل املواطــن وأولها غالء األســعار 

واملواصالت والنقل بشكل عام.
رأســها  وعىل  الخدمــات  ملــف  ويأيت 
الكهربــاء، والتي هي األخرى تشــهد تدهورا 

كبــرا وعجزا هــو األول من نوعــه، ضمن 
أولويات امللفات التي تواجه الحكومة، وتتطلب 
معالجة رسيعة، باإلضافة إىل انقطاع املرتبات 
وتأخرها، وغرها من امللفات التي متس حياة 

املواطن.
ويقع عىل عاتــق الحكومة معالجة امللف 
االقتصــادي وإيقاف تدهــور العملة املحلية، 
الخدمــات، ورصف مرتبات  وتحســني ملف 
املوظفــني املنقطعة واملتأخــرة، والبحث عن 
حلول جدية لهــذه امللفات وغرها من امللفات 
الشــائكة، بعيدا عن الحلول الرتقيعية التي لن 
تزيد األوضاع إال احتقانا، وترحل األزمات إىل 

ما هو أسوأ.

التحرر من هيمنة حزب اإلصالح رشط 
لنجاح الحكومة

يرى اإلعالمي الجنــويب فتاح املحرمي أن 
عودة رئيس الحكومة إىل العاصمة عدن برفقة 
عدد مــن الوزراء، لن تأيت بجديد، إذا مل يتحرر 
قرارها من هيمنة ونفــوذ جناح تنظيم حزب 
اإلصــالح اإلخواين، وكذلك الحــال بتأثر هذا 

الجناح عىل مستوى الرئاسة.
التنظيم يسخر كل جهوده  بان هذا  مؤكدا 
الجنوب  وتحركاته ويوجهها بعداء وحقد ضد 
وشعبه وقواته وقيادته السياسية يف املجلس 
االنتقــايل، وذلك لتحقيــق مصالحه وتنفيذ 

أجندات داعميه الخارجيني.
 “ بالقول:  لـ«األمناء  وأضاف خالل حديثه 
أي جديد أو إيجايب من الحكومة يتطلب التحرر 
من نفوذ تنظيم حزب اإلصالح اإلخواين، وعىل 
أقل تقدير رفع يد هذا التنظيم عن اســتخدام 
ملف الخدمات ألغراض سياســية ، وقبل ذلك 
التحالف  يتطلب تحقيق مثل هذا ضغــط من 
العريب، وتوفر دعم مللفات الخدمات بعيدا عن 

فساد منظومة الحكومة”.

عودة الحكومة ومصري حالة الطوارئ 
التي أعلنها االنتقايل؟

وإىل جانــب تــردي األوضاع املعيشــية 
والخدمية واالنهيار االقتصادي، تأيت تحديات 
الحويث  ملليشيات  بالتقدم  تتمثل  عســكرية، 
محافظات  تجــاه  وحشــدها  إليران  املوالية 
التي احتلت  الجنوب، وتحديدا محافظة شبوة 
ثالث مديريات فيها بتواطؤ إخواين، باإلضافة 

إىل حشدها تجاه محافظة أبني.
االنتقايل  باملجلس  املخاطــر  تلك  ودفعت 
الجنويب إىل إعــالن حالة الطوارئ يف عموم 
والتعبئة  الحشــد  عمليــات  وبدأ  الجنــوب، 
العســكرية ملواجهة محاولة غزو مليشــيات 

الحويث واملتعاونني معها للجنوب.
ومع هذه العودة فإن الســؤال الذي يطرح 
نفسه: هل بعودة الحكومة وتواجدها يف عدن 
يلغى قرار إعالن االنتقايل لحالة الطوارئ؟ وما 

مصره؟

ال إلغــاء لقــرار التعبئــة العامة يف 
الجنوب

نفى الناشــط الســيايس نافع بن كليب، 
رئيس  الٌزبيدي  الرئيس عيــدروس  قرار  إلغاء 
املجلــس االنتقايل الجنــويب بالتعبئة العامة 

ملواجهة أعداء الجنوب.
وقــال يف تغريدة عىل حســابه مبوقع 
التدوين املصغر تويرت، أمس األربعاء، إن “رفع 
الجاهزية القتالية للقوات املســلحة الجنوبية 
والتعبئة العامة وإعــالن حالة الطوارئ عىل 
الرئيس  أعلنها  التي  الجنوب  امتداد محافظات 
بالتزامن مع تقدم  الُزبيــدي  القائد عيدروس 
مليشــيات الحويث صوب الجنوب والسيطرة 
عىل مديريات بيحان ليــس لها عالقة بعودة 
العاصمــة عدن ولن  املناصفــة إىل  حكومة 

تلغى”.

مصدر حكومي لـ«األمناء«: معني يف 
مهمة إنقاذ االقتصاد املتهاوي

قــال مصدر حكومــي يف ترصيح خاص 
لـ”األمنــاء” أن رئيس الحكومة د . معني عبد 
امللك، عاد إىل عــدن يف مهمة إنقاذ االقتصاد 
املتهاوي، ووقف تدهور ســعر العملة املحلية 

)الريال( .
ومل يتحدث املصدر خالل االتصال الهاتفي 
الذي أجرته “األمناء” معه مساء أمس األربعاء 
عن إجراءات أخرى تعتزم الحكومة القيام بها 
قبــل وقف تدهور العملة غــر أنه أملح إىل أن 
هناك تنســيق واتفاق عىل أن تتزامن حلحلة 
املشرتكة  الجهود  توجيه  مع  االقتصادي  امللف 
للتصدي ملليشــيات الحويث وتطهر مديريات 
شبوة التي سقطت - خالل األيام املاضية - من 

دنس املليشيات الحوثية.

2أخبار www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Sunday - 23 May 2021 - No: 1246 األحد 23 مايو 2021 م املوافق 11 شوال 1441هـ - العدد 1246

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 

عدن - املنصورة - شارع القرص تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )772331158( للتواصل حول اعاناتكم عىل 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

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 ..

زيارة رئي�س الوزراء تغ�شب بن عديو.. هل ت�شلمت الإمارات ملف �شبوة؟
�شوري يحتال على جنل بن دغر باأكرب م�شروع وهمي يف م�شر )تفا�شيل(

ال�شرخة يف �شبوة.. جولة جديدة من احلرب على هوية اجلنوب
اخلمي�س 30 �صبتمرب 202١م - املوافق 23 �صفر ١443هـ - العدد ١297-  ١٦ �صفحة  - الثمن  200 ريال

رئيس منتدى خليجي: الفشل االقتصادي للشرعية جعل البعض يقاتل بصف احلوثي

رئيس الوزراء يصل عدن برفقة عدد من وزراء حكومته واالنتقالي يرحب..

الأ�شبوع القادم.. قرارات مهمة وحا�شمة ملعاجلة الختاللت و�شبط الأو�شاع الأمنية بعدن

¿ ماذا تحمل الحكومة من اأجندات وخطط لتطبيع الأو�صاع؟
الرماد على العيون؟¿ هــل عــادت لتح�صــين الأو�صــاع؟ اأم للبهرجــة الإعالمية وذر 
المعرقل لتفاق الريا�س؟¿ كيف اأ�صقطت عودة الحكومة اأكذوبة المنع وف�صحت الطرف 

¿ ما الوعود التي تلقتها الحكومة من التحالف؟
¿ هل �صيلم�س المواطن تراجعا في انهيار العملة؟ اأم العك�س؟

الحكومة¿ م�صــدر حكومــي لـ)الأمنــاء(: هــذه اأبــرز الأولويــات اأمــام 

تعز تطلق صافرة النهاية لعبث حكم العسكر 

حكومة املنا�شفة يف عدن.. وماذا بعد؟!

قائد اللواء األول صاعقة العميد عبدالكرمي الصوالني يف حوار مع "األمناء":

أكبر القيادات احلوثية لقت حتفها بجبهات الضالع

ميلي�شيا احلوثي 
والإخوان ل تريد اإل 

احتالل اجلنوب


