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 األمناء / خاص:

مديريات  ســقوط  عىل  شهر  نصف 
بيحــان الثــاث مبحافظة شــبوة بيد 
مرت  لطهران،  املوالية  الحوثية  الجامعة 
كل تلك األيام دون تحرك يذكر الستعادتها، 
يتخوف من ســقوط  الجميع  أصبح  بل 
مناطق أخــرى يف األيام القادمة، نتيجة 
الذي أظهرته الســلطات  الكبري  الضعف 

اإلخوانية التي تسيطر عىل املحافظة.
يف  الحويث  مليشــيات  وســيطرت 
الحادي والعرشين من ســبتمرب املايض 
عىل مناطق بيحان وعســيان والنقوب 
ووصلت إىل مثلث الســعدي الذي يربط 
عتق مع بيحان ومأرب دون معارك تذكر 
رغم وجود محور بيحان الذي يتكون من 

7 ألوية.
عقب الســقوط أو ما يســميه أبناء 
شبوة بالتسليم واالستام بني الجامعتني 
اإلخوانيــة والحوثيــة خــرج محافظ 
املحافظة محمد صالح بن عديو، مهاجاًم 

مرتادي مواقع التواصل االجتامعي .
ومنذ خروجه يف ذلك اليوم غاب ابن 
عديو وسلطته عن املشهد، وكأن أمر هذه 
املناطق ال يعنيــه وقواته، ضاربًا عرض 
التــي يطلقها  املناشــدات  الحائط بكل 
عقب  املحتلة  املناطق  أبناء  من  ناشطون 
الطائفي  مرشوعها  تنفيذ  املليشيات  بدء 

يف مدارس ومساجد املديريات.
للســلطة  نية  أن هنــاك  تبــدو  وال 
التي سيطرت عليها  املناطق  الســتعادة 
املليشــيات، فا جبهات يتم ترتيبها وال 
حشودا عسكرية تســتعد لذلك وال حتى 
حمات إعامية تتحدث عن سقوط هذه 

املناطق وإمكانية استعادتها.
الدكتور  األكادميي  وعام حصل يقول 
حســني الدياين: “إن ســلطة شــبوة 
متواطئة بل عملت عىل تســهيل دخول 
الحــويث للمديريــات الثــاث ملهاجمة 

مديرية الجوبة مبأرب، وهذا التواطؤ هو 
اتفاق سبق أن حذرنا منه قبل أسبوع من 
السقوط«. مشريًا أن الحويث “أكرب همه 
يف الوقت الراهن هو إسقاط الجوبة من 
أجل تأمني خط اإلمداد الرئييس عرب عقبة 
املناقل التي ســتتدفق مــن خاله قوات 
الحويث نحو الجنوب لفصل الجنوب، أي 
فصل عدن أبني عن حرضموت وشبوة”. 

الحويث  مليشــيات  أن  الدياين  وبني 
تتكبد خســائر من مقاتليها يف الجوبة 
رغم عــدم تحرك قوات شــبوة لتحرير 

بيحان وقطع اإلمداد من عقبة القنذع.
ســلطة  أن  الدياين  الدكتور  وأوضح 
شبوة مل تتواصل بأي قبييل أو شخصية 
اجتامعيــة أو أمنيــة أو عســكرية، بل 
صمتت صمت أهل القبور وكأن ما يحدث 

يف بيحان ال يعنيها.
وعن الســيناريو القادم قال الدياين: 
“املتوقــع تســليم عتق للحــويث دون 
مواجهــة، ومن خال عتــق خط العرب 
الذي ســيطبق من  الطريــق اآلمن  هو 
خاله الحويث عىل صافر ومأرب، وبهذا 
ســتتهاوى الجبهات يف مأرب وتســلم 
لصالح الحــويث، وهذا األمر يبدو متفقا 
عليــه بني ســلطة اإلخــوان يف مأرب 
وسلطة شبوة والحويث، مبينًا أن الهدف 
الرئييس للمليشــيات هو تأمني خطوط 

اإلمداد من الجوبة”.
وأشار الدياين أن “سلطة شبوة تهيئ 
األمور للتسليم للحويث، وهذا ما الحظناه 
قبل ســقوط املديريات الثاث بشــهر، 
مل تحرك ساكنا رغم ســقوط الحازمية 
والصومعة بالبيضاء، واآلن يتكرر املشهد 
يف جبهة الصفراء ال توجد ترتيبات وإن 
أراد الحويث الدخول سيدخل إىل عتق بكل 

سهولة كام حدث يف مديريات بيحان”.

الجوبة  سقوط  أن  من  الدياين  وحذر 
املليشــيات  ســيجعل  مأرب  مبحافظة 
تهاجم شــبوة من عدة محــاور قائًا: 

القوة  العليــا مفتوحــة، عقبة  “مرخة 
وخورة مفتوحة، عقبــة طفيل والقنذع 
تعزز بيحــان، مبجرد ســقوط الجوبة 
أربعة محاور:  سيتم مهاجمة شبوة من 
مع  بيحان،  القنذع،  خورة،  العليا،  مرخة 

تدفق القوات من عقبة املناقل الجوبة”.
وعن خيانة محور بيحان ملأرب يقول 
الناشط الســيايس أحمد فرج الخليفي، 
يف منشــور له: »أكرب كارثة وقعت عىل 
مأرب هي سقوط مديريات بيحان وعدم 
وجــود مقاومة من قبــل ألوية الجيش 
الوطني حتــى مجرد إشــغالهم وليس 

تحريرًا”.
وأضــاف الخليفي: »أصبــح الطريق 
والزحف  واإلمداد  الحــويث،  لقوات  آمنا 
والحشد العســكري متواصا نحو مأرب 
عرب بيحان، وهذا ما تحدث عنه الناشط 
“ألوية  قــال:  حيث  العولقي،  عبدربــه 
محور بيحان ذبحــت مراد بطعنة غادرة 
غري متوقعــة”. وأوضــح العولقي “لو 
أن هروبهم توقف عىل ســيطرة الحويث 
عــىل بيحــان الكارثة أخــف، لكن كذا 
الحويث عىل مراد  الطريق لسيول  فتحوا 

بالجوبة”.
الســيايس  املحلل  لنيوزمين  وتحدث 
نرص العيســايئ، عن ســقوط مناطق 
مبحافظة شــبوة بيد مليشيات الحويث 
قائًا: “لألســف الشــديد إن ســلطات 
محافظة شــبوة حتــى اآلن مل تتحرك 
بالشكل املناسب، ويبدو أن هناك مؤامرة 
نفذتها ميلشــيات تابعة لحزب اإلصاح 
اإلخــواين يف مديريات بيحان تشــبه 
ونهم  الجوف  محافظة  تســليم  مؤامرة 
والبيضاء للمليشــيات الحوثية املدعومة 

من إيران”.
بالشكل  التحرك  أن عدم  إىل  وأشــار 
املحلية يف  الســلطات  املناسب من قبل 
شــبوة يضعها يف دائرة الشكوك، مبينًا 
أنه من الواجب ترتيــب الجهود وتوحيد 
الصفــوف بــني الجنوبيــني حتى وإن 

اختلفوا سياســًيا ألجــل تحرير بيحان 
ودحر ميليشــيات الحويث املدعومة من 

إيران.
ترصيحــه  يف  العيســايئ،  وأكــد 
لنيوزمين “أن التخاذل والتباطؤ يف اتخاذ 
املتبادلة  والتنازالت  الحاســمة  القرارات 
ألجل الوصول إىل تحرير الوطن سيكون 
له تبعــات كارثية أول من يكتوي بها هم 
املتخاذلون أنفســهم، مشريًا أن الشعب 
الجنــويب وقواته املســلحة ومقاومته 
البطلة ســيكون لهم دور حاسم لكل من 

يتعدى عىل األرض الجنوبية”.

حرٌب سياسية عسكرية عقائدية
السياســية،  األوضاع  تأزمــت  فيام 
وباألخص األمنية يف محافظة شــبوة، 
جراء التكالــب عليها من ِقبل مليشــيا 
الحوثية،  واملليشيات  اإلخوانية  الرشعية 
فقد تجــّددت املطالب الجنوبية برضورة 

إطاق عملية موسعة إلنقاذ املحافظة.
ومع كل أحاديث عن مســاعي إنقاذ 
شبوة مام ُيحاك لها وضدها، فإّن الرتكيز 
الشــبوانية  النخبة  ينصب عىل رجــال 
ورضورة عودتهم إىل املحافظة إلعادتها 

إىل الجنوب من االختطاف.
االجتامعي  التواصل  مواقع  وتحولت 
يف الســاعات املاضية، ملا تشبه ساحات 
كبرية ثــار خالها الجنوبيون غضًبا مام 
تتعــرض له املحافظة مــن أعباء مل يعد 

باإلمكان تحملها بأي حاٍل من األحوال.
ويف رسائل واضحة، دعا الجنوبيون 
إىل إطاق عملية عسكرية شاملة لتحرير 
أرضهم من اإلرهــاب الحويث واإلخواين 
يف شبوة، وإنقاذ املحافظة الغنية برثوة 
نفطية ما ُيحاك ضدها من ِقبل العصابات 

التابعة للرشعية اإلخوانية.
وال شك أّن تحرير شبوة سيكون عمًا 
مقدًسا يحمي املحافظة من أطامع القوى 
الغازية واملعتدية، كام أّنه ُيشــكل جداًرا 
صلًبا يف مواجهة مساعي هذه الفصائل 

للتمّدد أكرث صوب العاصمة عدن.
إلنقاذ  التحرك  بترسيع  املطالب  ولعّل 
شــبوة، بدأت مع إقدام مليشيا الرشعية 
اإلخوانية عىل تســليم مديريات بيحان 
إىل مليشــيا الحويث، يف عملية تآمرية 
عىل  التكالب  حجم  فضحت  شــيطانية 

الجنوب.
رضورات إطــاق عملية عســكرية 
لتحريــر شــبوة من اإلرهــاب الحويث 
اإلخــواين ال تقترص عــىل صعيد أمني 
فقــط، إذ بات واضًحا مــام جرى عىل 
الســاحة يف األيام القليلــة املاضية أّن 
شبوة تتعرّض ملا تشــبه حرًبا عقائدية 
الهويــة الجنوبية  النيل من  تســتهدف 

بشكل كامل.
حدث ذلــك مثًا يف قطــاع التعليم، 
ُتســيطر  الحوثية  املليشــيات  تكد  فلم 
عــىل مناطق شاســعة مــن محافظة 
شــبوة بتآمر مفضوح من ِقبل الرشعية 
اإلخوانيــة، حتى أظهــرت رسيًعا خبث 
نواياها “الطائفية”، فيام يخص إقدامها 
عىل استبدال أســامء املدارس مبسميات 
طائفية، إىل جانب فرض معلمني تابعني 

لها لنرش هذه السموم.
الحويث  مليشــيا  أّن  ذلك،  من  األكرث 
اإلرهابية أجربت الطاب يف املناطق التي 
محارضات  حضور  عىل  عليها،  سيطرت 
ما  ترديد  عــىل  خالها  أجربوا  طائفية، 

تعرف بـ”الرصخة الحوثية”.
ارتكاب  الحوثية عىل  املليشيات  إقدام 
هذه املامرســات فضح حجــم املؤامرة 
مســاعي  أّن  واضًحا  فتبني  وفظاعتها، 
التوّغــل يف الجنــوب ال تقتــرص عىل 
ا وحسب،  ا أو سياسيًّ محاولة رضبه أمنيًّ

ا. لكن األمر يشمل أيًضا جانًبا عقائديًّ
هذا الواقع يســتدعي مــن الجنوب 
موقًفا حازًما، ُيشــهر ساح الحسم عرب 
ر شبوة من  إطاق عملية عســكرية ُتطهِّ

دنس االحتال الحويث اإلخواين.
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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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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
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مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
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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 ..

ملل�ض ي�ضكل جلنة حل�ضر اأ�ضرار كريرت وتعوي�ض املت�ضررين
ر�ضميا.. اإغالق مبنى الداخلية بعدن ونقل كل دوائرها اإىل �ضيئون

حممد احلوثي.. من )مقوت( اإىل )عميد( ثم �ضاحب ندوات علوم الف�ضاء!
من يعيد لهم 

االعتبار وي�ضرف 
م�ضتحقاتهم؟

الأحد ١0 اأكتوبر 202١م- املوافق 4 ربيع الأول ١443هـ - العدد ١30١-  ١٦ �صفحة  - الثمن  200 ريال

تعيني قائد ع�ضكري متهم بت�ضليم اجلوف مديًرا للعمليات احلربية
العثور على قطع غيار لكهرباء عدن مدفونة حتت األرض

املبتعثون والنداء األخير قبل وفاة الشرعية.. 

الرئي�ض الزبيدي يوجه ب�ضرف مكرمة للقوات اجلنوبية مبنا�ضبة ذكرى )14 اأكتوبر(

¿  ن�صف �صهر على �صقوط مناطق ب�صبوة بيد ذراع اإيران.. ما الذي تغير؟
¿  كيف بدا م�صهد تحالف الحوثي والإخوان وا�صًحا للعيان؟

¿  لماذا اختفى بن عديو و�صلطته عن الم�صهد؟
¿  دعوات لإطالق عملية ع�صكرية �صاملة لتحرير �صبوة

بيحان.. ملاذا �ضلمت؟ وما ال�ضيناريو القادم؟


