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األمناء/ القسم السياسي :
 

ســيناريو  اإلخوان  قيادات  تكرر 
هروبها من صنعاء قبل ست سنوات، 
بعد ســقوط العاصمــة صنعاء بيد 
مليشيات الحويث املدعومة من إيران، 
واليوم تكرر ذلك بعد اقرتاب املليشيات 
الحوثية من إسقاط مأرب آخر معاقل 

التنظيم يف الشامل. 
ويرى مراقبون أن سقوط العبدية 
ومناطــق واســعة بيد مليشــيات 
الحــويث، الجمعــة املاضيــة، الذي 
جعل مــأرب قاب قوســن أو أدىن 
من الســقوط، أرعب قيادات اإلخوان 
املسيطرين عىل قرار الرشعية اليمنية 

عسكريا وسياسيا. 

حــزب اإلصالح يوجــه طعنة 
أخرى لليمنيني

وجه حــزب اإلصالح طعنة أخرى 
لليمنين، بتســليم اليمن ملليشــيات 
الحويث، كام فعل عندما كان مسيطرا 
عىل الدولة يف عام 2015م، وسلمها 
للمليشــيات الحوثية وفر هاربا إىل 

الخارج. 

سقوط مأرب هل أصبح مسألة 
وقت؟ 

حسن  اليمني  الســيايس  وقال 
الوادعي إن النتيجة القادمة من مأرب 
بيد  بالكامل  وأن ســقوطها  مرعبة، 

مليشيات الحويث مسألة وقت. 
وأكد يف تغريدة له عىل تويرت، أن 
قيادات الرشعيــة اإلخوانية ال تخاف 

عىل فقــدان كل موطئ قــدم لها يف 
القيادات  هــذه  لدى  أن  موضحا  اليمن، 
جنسيات بديلة واستثامرات يف الخارج. 

تخلت  اإلخوانية  الرشعية  أن  وأضاف 
عن الوطن عندمــا فتحت أبواب صنعاء 
اليمنين  داعيا  الحوثية،  املوت  ملليشيات 
إىل مواجهة قدرهم بشجاعة وبال أوهام. 

ســلطة اإلخوان تنقل أسلحة الجيش 
الثقيلة إىل سيئون وشبوة

ومنذ ســقوط العبديــة بيد الحويث 
واألرتــال العســكرية الثقيلة تهرب إىل 

مدينة سيئون مبحافظة حرضموت.

وقالت مصــادر لـ«األمناء” إن قوات 
عسكرية وعتادا ضخام وصل إىل وادي 

حرضموت، قادما من مأرب. 
ووصلــت األســلحة الضخمــة إىل 
عىل  والخشعة  العرب  مديرية  معســكر 
الطريــق الــدويل إىل محافظتي مأرب 

وشبوة .
وأكدت مصادر أن األسلحة التي وصلت 
إىل سيئون كفيلة بدحر مليشيات الحويث 
من املناطق التي ســيطر عليها يف مأرب 
الشاملية  واملحافظات  البيضاء  وشــبوة 

بشكل كامل. 
وصول التعزيزات العسكرية من مأرب 
إىل حرضمــوت، تأيت بحســب مراقبون 
لتعزيــز تواجدهــا يف وادي حرضموت، 
وتؤكد عــىل تفاهامت حوثيــة إخوانية 
والشــامل  لإلخوان  الجنــوب  لتســليم 

للحويث. 
هذا ونرشت قــوات اإلخوان يف وادي 
حرضمــوت خالل األيــام املاضية نقاطا 
عســكرية عىل الخطوط الرئيســية يف 
الــوادي معــززة بالجنود كام  مديريات 

وزودتها بالسالح املتوسط والثقيل.

املقــديش ينقل اســتثامراته من 
مأرب إىل الخارج

محمد  الرشعيــة  دفاع  وزيــر  ونقل 
املقديش جميع استثامراته يف مأرب إىل 

األردن ومرص وعامن وأذربيجان. 
عباس  اإلخــواين  القيــادي  وقــال 
الضالعــي يف تغريــدة له عــىل تويرت، 
بحســب معلومات لــه، “إن وزير الدفاع 
الفريق الركن محمــد عيل املقديش وجه 
مستشارين  مع  متعددة  اجتامعات  خالل 
وخرباء مســؤويل العمليات االستثامرية 
العقارية  وممتلكاته  استثامراته  بتصفية 
يف مأرب وبيعها يف أرسع وقت ممكن”. 
املقديش  إن  القيادي اإلخــواين  وقال 
اعتمد خطة لنقل االستثامرات إىل األردن 

ومرص وعامن وأذربيجان.
وغادر محافظ مأرب ســلطان العرادة 
ووزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش 
إىل سيئون، عقب التقدم الكبري ملليشيات 
الحويث، ما يؤكد أن السقوط أصبح قريبا. 

بدء مسلسل هروب اإلخوان 

اإلصالح،  حزب  مــن  قيادات  وغادرت 
املدينة إىل  لتنظيم اإلخوان،  املحيل  الفرع 

سيئون يف محافظة حرضموت .
قيادات  من  عــددًا  أن  املصادر  وأكدت 
فعليًا  بدأوا  وعسكرين،  مدنين  اإلخوان، 
مبغادرة مدينــة مأرب، بعد بيع عقاراتهم 
التــي كونوها خــالل الحرب، تحســبا 

لسقوطها يف أيدي الحوثين. 
وأشــارت إىل أن عديد عنارص إخوانية 
مجنــدة يف صفوف القوات املحســوبة 
عىل الحكومة اليمنية، غادروا مأرب أيضا 
اليومن األخريين،  مع عائالتهم، خــالل 
موضحة أن بعضهم اتجه نحو ســيئون، 

فيام غادر آخرون باتجاه منفذ الوديعة.
ويف ذات السياق قال الصحفي محمد 
سعيد الرشعبي، إنه مل يتفاجأ من تساقط 
بالرشعية،  تســمى  ما  وجبهات  مناطق 
مؤكدا أن النرص يكون حليفا ملن يبقى عىل 
األرض، وليس من ينهــب املوارد ويذهب 

لتأمن مستقبله وأرسته يف الخارج.

وأكــد يف تغريدة له عــىل تويرت »أن 
الهروب  مسلســل  من  األخــرية  الحلقة 
الكبري بــدأت بعد ترحيل أرس ما تبقى من 
قيادات الصف الثاين والثالث فيام تسمى 
لسقوط  تحسبا  أمالكهم  وبيع  بالرشعية 

آخر معاقلهم شامل اليمن”.
اإلخوان  لقيادات  الهروب  “إن  وأضاف 
متواصل عرب مطار عدن وسيئون ومنافذ 

عامن والسعودية”.

وتابع قائال: “يبيعون أمالكهم واملنازل 
إىل  ويهربون أرسهم  املنهوبة،  واألرايض 
إىل  بالفقراء  ويدفعون  وجوا،  برا  الخارج 
يدافع  من  وهناك  األخرية،  املحارق  وسط 

عنهم بكل صفاقة«.
واختتم الرشعبي بالقول: “إن الهزمية 
النكراء نهاية االرتزاق املخلوط بالفســاد، 
والخائن  املرتــزق  خيارات  أول  والفــرار 
للنفاذ بروحه حن يقرتب الخطر منه، فال 

تراهنوا عىل مافيا الفساد واالرتزاق”.
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اأبناء �شبوة: اجلنوب لن يخ�شع ل�شنعاء اأبًدا

ما �شر ال�شمود الأ�شطوري للقوات 
امل�شلحة اجلنوبية بال�شالع؟

"األمناء" تنشر تفاصيل ضبط أموال مهربة من مأرب يف منفذ شحن

رئا�شة النتقايل تدعو التحالف واللجنة الرباعية للتدخل العاجل لوقف انهيار العملة

الإخوان يتكرر¿ بعــد ت�صــاقط الجبهــات فــي ال�صــمال.. م�صل�صــل هــروب 
�صيئون في انتظار كارثة الإخوان!

تغادر اإلى �صيئون¿ قيادات ع�صكرية تنقل ا�صتثماراتها اإلى الخارج واأخرى 
هل اأ�شبح �شقوط ماأرب م�شاألة وقت؟

لواء بارشيد بحضرموت.. شوكة يف خاصرة اإلخوان

ال�شالع.. مقربة الغزاة الطامعني 
ومهلكة الطغاة املعتدين

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :

عقــدت الهيئة التنفيذيــة للقيادة 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  املحلية 
االثنن  أمس  صبــاح  لحج  مبحافظة 
اجتامعها الدوري األول لشــهر أكتوبر 
برئاسة املحامي رمزي الشعيبي رئيس 

الهيئة .
ويف مستهل االجتامع ألقى املحامي 
رمزي الشعيبي كلمة استعرض خاللها 
الجهــود املبذولة من قبل القيادة العليا 

الرئيس  بقيــادة  االنتقايل  للمجلــس 
القائــد عيــدروس الزبيــدي، رئيس 
القضايا  من  العديــد  ملعالجة  املجلس، 
وامللفات الشــائكة يف العاصمة عدن 

وبقية محافظات الجنوب .
أهمية  الشــعيبي  املحامــي  وأكد 
التالحم املجتمعي واســتمرار حشــد 
حالة  يف  والبقاء  والطاقــات  الجهود 
وفقا  التحديات  كافــة  ملواجهة  تأهب 
الزبيــدي بإعالن حالة  الرئيس  لدعوة 
املخاطر  ملواجهة  واالستعداد  الطوارئ 

املحدقة بالجنوب .
الذي  اجتامعها  الهيئة، يف  ووقفت 
حرضه نائــب رئيس القيــادة املحلية 
األخ محمد أحمــد العامد، أمام الوضع 
االقتصــادي املتدهور وما نتج عنه من 
ألقت بضاللها عىل حياة  انعكاســات 
املواطنن املعيشــية ، محملة الرشعية 
اليمنية املسؤولية الكاملة عن تداعيات 

انهيار الوضع االقتصادي .
للقيادة  التنفيذية  الهيئــة  وأعلنت 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  املحلية 

بلحج عــن رفضها القاطــع واملطلق 
للقــرار الذي أصــدره املحافظ الرتيك 
والذي قىض بتكليــف مدير عام جديد 
ملديرية املالح معتــربة ذلك القرار بأنه 
قرار فردي يهــدف إىل إثارة الفوىض 
النســيج  لتمزيــق  األوراق  وخلــط 

االجتامعي .
واستعرض االجتامع خطة األنشطة 
إلدارات الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
باملحافظــة للفصل الرابــع من العام 
الجاري ، وكذا استعراض تقارير اإلنجاز 

 ، والطالب  الشــباب  إلدارات  الشهرية 
واملرأة والطفل ، والفكر واإلرشاد .

لحج  انتقــايل  تنفيذية  وجــددت 
يف ختام اجتامعهــا الدعوة إىل كافة 
أبنــاء املحافظة مبختلــف انتامءاتهم 
واالجتامعية  السياســية  ومشاربهم 
إىل  السياســية  ومكوناتهم  والقبلية 
الحفاظ عىل األمن والســكينة العامة 
للمحافظــة, وعــدم الســامح لقوى 
اإلرهــاب والتخريب لإلرضار باملصالح 

العامة والخاصة. 

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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