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تقرير اأمريكي يف�ضح الت�ضليل الإعالمي لأحداث كريرت
بن عديو: م�ضتعدون لت�ضليم عتق للحوثيني ول يدخلها النتقايل 
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قرار حكومي يلزم املوؤ�ض�ضات بتنفيذ املعامالت الداخلية بالعملة املحلية 

خيانات ال�ضرعية تهدم 
البطولت وتق�ضي على 

الت�ضحيات

مصدر مسؤول يكشف عن ترتيبات أمنية جديدة يف العاصمة عدن
دبلوماسية االنتقالي االحترافية توصل اجلنوب إلى مجلس األمن الدولي

يف ذكرى 14 اأكتوبر.. الرئي�س الُزبيدي يتعهد بتحقيق تطلعات اجلنوبيني

�صبوة؟¿ مــا وراء الن�صــحابات المتتاليــة للإخوان مــن مديريات 
الحوثيين على قلب �صبوة؟¿ هــل يمّهــد نقــل المعتقليــن من عتــق الطريق ل�صــيطرة 
بعدم ال�صماح للحوثي بالبقاء في بيحان؟¿ مــا دللت تاأكيــد الرئي�ــس الزبيدي للمبعــوث الأممي 
ماأرب؟¿ ما علقة خيانات الإخوان في �صــبوة بت�صــاقط جبهات 
الطريق اإىل بيحان¿ التمدد الحوثي يجدد مطالب عودة النخبة ال�صبوانية

مأرب.. حررتها اإلمارات وباعها اإلخوان بثمن بخس

هل تنقذ الإمارات ماأرب من ال�ضقوط؟

 األمناء / غازي العلـــــوي :
مل يعد هناك متسع من الوقت واملزيد 
مــن املراوغة واالنتظار حتى تســتكمل 
تبقى من  ملا  التسليم واالســتالم  عملية 
مناطق محافظة شبوة ملليشيات الحويث 
ســلمت  التي  الهزلية  املرسحيــات  بعد 
مناطق  مبوجبهــا  اإلخوان  مليشــيات 
وعسيالن  وعني  السفىل  ومرخة  بيحان 

والنقوب وغريها من املناطق دون قتال.
خطرية  ومــؤرشات  حثيثة  تحركات 
تشري إىل اكتامل عقد التنسيق واملخطط 
الذي ســوف يتم مبوجبه تسليم مديرية 
عتق - عاصمة محافظة شبوة - ملليشيات 
الحــويث، وهو األمر الذي ســوف يضع 
القــوات الجنوبية عــىل املحك ويدفعها 
بحسب مراقبني إىل إعالن التوجه صوب 
عســيالن لتطهريها من تلك املليشــيات 
وحامية ما تبقى من مناطق من مخاطر 
السقوط أو التسليم - إن جاز لنا التعبري 

- للحوثيني.

للمبعــوث  الزبيــدي  الرئيــس 
األممي: لن نسمح ببقاء الحويث يف 

بيحان
مل يكــن الرئيس عيــدروس الُزبيدي 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  رئيس   -
ببعيد عــن مخاطر متدد مليشــيات   -
الحويث وسيطرتها عىل مديريات بيحان 
من  أكرث  أعلنها  وقد  شــبوة،  مبحافظة 
مرة ويف أكرث من مناســبة وآخرها يف 
لقائه  أثناء  الجــاري  أكتوبر  من  الـ«5” 
اليمن، هانز  املبعوث األممي الخاص إىل 
التصعيد  »إن  قــال:  حيــث  غروندبرغ، 
فرص  سيعقد  الحويث  ملليشيا  العسكري 
وسيضاعف  واالستقرار،  السيايس  الحل 
األزمــة اإلنســانية الصعبــة والوضع 

االقتصادي املتدهور”.
“إن  الزبيــدي:  الرئيــس  وأضــاف 

ميليشيات الحويث تسري يف نهج عدواين 
خطري يســتوجب مواجهتــه وردعه«. 
مؤكدًا أن املجلس االنتقايل ســيدافع عن 
واالعتداءات  التهديدات  هذه  من  الجنوب 
وإنه لن يســمح ببقائــه يف مديريات 

بيحان .
ويــرى مراقبــون يف ترصيحــات 
لـ«األمنــاء« أن تأكيــد الرئيس الزبيدي 
حرفيا أن املجلس االنتقايل »لن يســمح 
مديريات  يف  الحويث  مليشــيات  ببقاء 
بيحــان” مل يــأِت من فــراغ، ومل تكن 
ترصيحــات فقــط مجرد لالســتهالك 
إنها جاءت مــن حقيقة  بــل  اإلعالمي 
الوضع واستشــعارا باملســؤولية تجاه 
مناطق وبلدات الجنوب وبراءة للذمة من 
عدم تحمل أي تبعات أو مســؤولية يف 
حال استمر الصمت تجاه تسليم مناطق 
اإلخوان،  جامعة  قبل  من  للحويث  شبوة 
الجنوبية  القوات  بأن  تلميح واضح  وهو 
وسيكون  املليشيات  لتلك  تتصدى  سوف 

موقفها حاسام وحازما.
خيانات إخوانية جديدة 

حتى يــوم أمس الســبت مل تتوقف 
متنح  التي  اإلخوانية  االنسحاب  عمليات 
السيطرة  اإلرهابية  الحوثية  املليشــيات 
عىل عــدة مواقع يف محافظة شــبوة، 
وقد حــدث ذلــك تحديــًدا يف منطقة 
خورة يف مديرية مرخة الســفىل، حيث 
انسحب منها مسلحو مليشيات الرشعية 
القاعدة  اإلخوانية وعنــارص يف تنظيم 
اإلرهايب خالل الساعات القليلة املاضية.

ويرى مراقبون أن االنسحاب اإلخواين 
مامرســات شــبيهة وقعت يف  يعقب 
مديريات بيحان قبل عدة أسابيع، وهو ما 
أتاح للمليشيات املدعومة من إيران التمّدد 
عــىل األرض، يف املحافظة الغنية برثوة 
الحوثيون  يتكالب عليها  نفطية ضخمة، 

واإلخوان.

ما الــذي يعنيه نقــل املعتقلني 
السياسيني من عتق إىل عزان؟

مل تكتِفــي الرشعيــة اإلخوانية مبا 
ســلّمته من مواقع مســبًقا للمليشيات 
الحوثية اإلرهابية يف محافظة شــبوة، 
لكن الســلطة التي يقودها املدعو محمد 
صالح بن عديو، تواصل االنســحاب من 
املواقع لتعزيز سيطرة املليشيات الحوثية 
واســتحضار نفوذ لها يف قلب شــبوة 

الغنية بالنفط.
ومرخة  بيحان  مناطــق  جانب  فإىل 
الســفىل وعــني وعســيالن والنقوب 
الدور عــىل مديرية عتق،  وغريها، جاء 
قلب محافظة شــبوة، إذ أقدمت مليشيا 
تنذر  خطوات  عــىل  اإلخوانية  الرشعية 
االسرتاتيجية  املنطقة  هذه  تسليم  بقرب 

للمليشيات اإلرهابية.
الخطــوة اإلخوانية متّثلت يف تفريغ 
ســجن معسكر الشــهداء من املعتقلني 
االنتقايل  املجلس  السياســيني وقيادات 
الشــبوانية،  النخبة  وجنــود  الجنويب 
ونقلهــم إىل مدينة عــزان يف مديرية 

ميفعة.
ونقــل املعتقلني هي عــادة إخوانية 
مستمرة تســبق دامًئا أي عملية تسليم 
املليشــيات،  لصالح  والجبهات  للمواقع 
وهي جرميــة ترتكب من ِقبل مليشــيا 

الرشعية منذ صيف 2014.
وينذر التمّدد الحويث صوب شــبوة، 
باملزيد من االعتــداءات املخيفة واملرعبة 
التي ســتطال أرض الجنــوب يف األيام 
التنظيامت تنّفذ  أّن هذه  املقبلة، ال سّيام 
أجندات طائفية ومناطقية مخيفة، وهو 
ملا قد تتعرض  االنتباه  ما يفرض رضورة 

له املحافظة يف الفرتة املقبلة.

عودة  مطالب  يجــدد  الحويث  التمدد 
النخبة الشبوانية

يجّدد التمدد الحويث اآلخذ يف التوسع 
يف محافظة شبوة، مطالب عودة النخبة 
الشبوانية، لتقود عملية تطهري املحافظة 
من املليشــيات املدعومة من إيران، التي 
تتمدد عــىل األرض مدعومــة بحلقات 
مــن التآمر والخيانة مــن ِقبل الرشعية 

اإلخوانية.
الجنوبيون  جــّدد  اإلطــار،  هذا  يف 
مطلبهــم برضورة إعادة قــوات النخبة 
الشــبوانية إىل محافظة شبوة، لتتوىل 
زمام األمور وتبارش جهود طرد وإقصاء 
ودحرها،  اإلرهابية  الحوثية  املليشــيات 
اإلرهاب  هــذا  من  املحافظة  وتطهــري 

الغاشم.
هذا املطلب مدعوم بقــدر الثقة لدى 
الشــعب الجنويب يف قدرة قوات النخبة 
عىل حفظ زمــام األمــور، بالنظر إىل 
حجم االنتصــارات التــي تحّققت عىل 
مدار الفرتات املاضية، فيام يخص رضب 
التهديدات التي تالحــق الجنوب، وإنزال 

أكرب الهزائم عىل التنظيامت اإلرهابية.
فعىل مدار عدة سنوات، وفيام عاشت 
شبوة يف خضم واقع مروع من العمليات 
اإلرهابيــة والتي أحدثــت حالة فوىض 
هائلة، وصواًل إىل انتشار عنارص القاعدة 
بشــكل ملحــوظ، إال أّن رجــال النخبة 
كان لها الفضــل - مدعومة من القوات 
املسلحة اإلماراتية - يف تطهري شبوة من 

العنارص اإلرهابية.
وحظيــت جهود النخبة الشــبوانية 
بإشــادة من ِقبــل األمم املتحــدة، التي 
وصفتهــا بأّنها من أنشــط القوات يف 
مكافحة اإلرهاب، كام أشــارت املنظمة 
اإلماراتيــة يف  الجهــود  الدوليــة إىل 
دعــم وتدريب هذه القــوات لتنفيذ هذه 

العمليات.
القوة القاهرة التــي تحىّل بها رجال 
النخبة الشــبوانية وضعتهــم يف دائرة 
االســتهداف من ِقبل مليشــيا الرشعية 

اإلخوانيــة، فمنذ ســيطرة امليلشــيات 
اإلخوانية عىل شبوة قبل أكرث من عامني 
واالعتقاالت  املالحقات  جرائم  تتوقف  مل 

واالغتياالت.
النخبــة إىل محافظة  عودة قــوات 
شبوة هي أحد بنود اتفاق الرياض املوقع 
يف نوفمرب 2019، لكن الرشعية ال تلتزم 
وتعرقل  املسار،  لهذا  العســكري  بالشق 
عودة قوات النخبة إىل شــبوة، كام أّنها 
ال تتوقــف عــن جرامئهــا واعتداءاتها 
ضد العنارص التي ال تــزال موجودة يف 

املحافظة.

شبوة  من  اإلخوان  انســحاب  عالقة 
فيام يحصل يف مأرب 

بني  تتقاطــع  متنوعــة  مصالــح 
املليشــيات الحوثيــة واإلخوانيــة يف 
عىل  الجنوب  ضد  املتصاعد  تنســيقهام 
هذا النحو، ترتبط مبساعي زرع اإلرهاب 
يف كل أرجاء الجنوب، عرب استقدام نفوذ 
وبالتايل  اإلرهابية  الحوثية  املليشــيات 

إرهاق الجنوب يف حرب طويلة وشاقة.
ويســعى تنظيم اإلخوان، أن يحارص 
القضيــة الجنوبيــة يف بوتقــة مــن 
إىل  العســكرية  واملواجهات  الرصاعات 
أطول أمد ممكن، وبالتايل إفساح املجال 
أمام تفيش حالة مــن الفوىض والعنف 
عــىل نحو رمبــا يكون غري مســبوق، 
وبالتــايل الحيلولــة دون التمكــن من 
تحقيق مكاسب سياســية تغذي مسار 

القضية الجنوبية.
يرى مراقبون بأن االنسحاب اإلخواين 
ميّثل فرصة ذهبية للمليشــيات الحوثية 
اإلرهابية لفتح جهة إمداد عســكرية، ال 
ســّيام أّن األمر يرتبط أيًضا بانسحابات 
إخوانيــة أيًضــا يف محافظــة مأرب، 
أن  يتضح  وبالتــايل  لشــبوة،  املحاذية 
املؤامرة اإلخوانية تأخذ أكرث من ســياق 

وُبعد جغرايف.

أخبار
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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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