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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

مدير التحرير
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مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

عدن "األمناء" خاص:
تواصل قوى الرش واإلهاب استهداف 
الجنوب وقياداتــه بحمالت خبيثة تتمثل 
يف  الجنوب،  ضد  للشائعات  الرتويج  يف 
محاولة لتأزيم الوضع الســيايس وخلط 
قيادته  الجنوب وإحــراج  األوراق ضــد 

السياسية وتشويهها.
باســم  الرســمي  املتحدث  ونفــى 
املجلس االنتقــايل الجنويب، عضو هيئة 
رئاســة املجلــس، نائب رئيــس وحدة 
الكثريي  املفاوضات، األستاذ عيل  شئون 
- صحة أي شــائعات تتعلــق بالرئيس 
القائد عيــدروس الُزبيدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنــويب، نائب رئيس مجلس 

القيادة الرئايس.
وقال الكثريي يف تغريدة عىل حسابه 

الرســمي يف )تويــرت(: "أي ترسيبات 
عيدروس  القائــد  الرئيس  عــن  تتحدث 
الزبيدي وتحركاته تظل فاقدة ملصداقيتها 
إن مل تصدر عن املتحدث الرسمي للمجلس 
االنتقايل الجنويب أو عن مكتب الرئيس".

باسم  الرسمي  املتحدث  بيان  وُيشري 
املجلس االنتقــايل الجنويب بوضوح إىل 
أبــواق االحتالل شــق الصف  محاوالت 

الجنويب.
بالغ  الكثريي يف توقيت  بيان  ويأيت 
األهميــة، كونه يــأيت رًدا عىل حمالت 
من الشــائعات واملعلومات الكاذبة التي 
تروجهــا أبــواق الرش التابعــة لتنظيم 

اإلخوان اإلرهايب ضد الجنوب.
وخالل األيام املاضية تبني أن مليشيا 
اإلخوان ســاقت الكثري من الشــائعات 
واملعلومــات الكاذبة عن الرئيس الُزبيدي 

عىل وجه التحديد، يف محاولة إلظهار أن 
الجنوب خرج عن حالة التوافق السيايس، 
ومن ثم محاولة إحراج القيادة الجنوبية.

ويتمثل الغــرض الرئيس من ترويج 
هــذه الشــائعات يف محاولــة اإليقاع 
بني الجنــوب والتحالف العريب، يف ظل 
الرشاكة القوية التي تجمع بني الجانبني، 
ال سّيام أن هذه الرشاكة متثل دافًعا قوًيا 
ورئيســًيا يف الحرب عىل اإلرهاب وهو 
مــا يتعارض مع أجنــدة تنظيم اإلخوان 

اإلرهايب.
الذي  الشائعات  طوفان  وترية  وتزداد 
يســتهدف الجنوب وقيادته، ال سيام يف 
الوقت الذي ُيحّقــق فيه الجنوب العريب 
مكاسب سياسية تعزز من وضع الجنوب 
عىل كل األصعــدة، وبالتايل تذهب قوى 

الرش لرتويج األكاذيب ضد الجنوب.

املكال "األمناء" خاص:
رئيس  حرضمــوت،  محافــظ  ترأس 
اللجنة األمنية باملحافظة، األستاذ مبخوت 
مبارك بن مــايض، أمس، باملكال، اجتامًعا 
للجنــة األمنيــة، بحضور قائــد املنطقة 
العســكرية الثانيــة اللــواء الركن طيار 
فائز قحطان التميمــي، ومدير عام األمن 
والرشطة بساحل حرضموت العميد مطيع 

سعيد املنهايل.
ونقــل املحافظ يف مســتهل اللقاء، 
بالدكتور  ممثلة  السياسية  القيادة  تحيات 
القيادة  مجلس  وأعضاء  العليمي،  رشــاد 
الرئــايس، الذيــن دامًئــا ما يشــيدون 

بحرضموت ووعي أبنائها واستقرارها.
والضباط  القادة  جهود  املحافظ  وحّيا 
والصف والجنود يف املؤسسات العسكرية 
يف  الرشف  مواقع  مختلــف  يف  واألمنية 
املدن والجبــال والهضاب والصحراء الذين 
يســهرون لحفظ األمن واستقرار سكينة 
املواطنــني، مؤكــًدا أن هــذه التضحيات 
وما تقوم به األجهزة العســكرية األمنية 
بوصفــه واجًبا وطنًيا، يحظــى بالتقدير 
والعرفان لدى قيادة السلطة املحلية وأبناء 

املحافظة كافة.

الجاهزية  رفــع  إىل  املحافــظ  ودعا 
وتفعيل التوجيه املعنوي يف جميع األلوية 
والوحدات، لدحــض التأثريات والتداعيات 
املُغرضة عرب اإلعالم املوّجه، والتعامل بقدٍر 

كاٍف من املسؤولية مع املواطنني.
ووجــه محافظ حرضمــوت، رئيس 
ألبناء حرضموت  األمنية، رســالة  اللجنة 
يف كافة مدنهــا وُقراها قائــاًل: "أما آن 
األوان لنجتمــع عــىل كلمة ســواء، أال 
البعض؟  اتهامات وتخويًنا لبعضنا  يكفينا 
لقد ســنحت لنا فرصة لــن تتكرر، دعونا 
السياسية  املعادالت  معرتك  ففي  نغتنمها، 
الحالية دعونا نتفــق لنحّدد موقعنا منها، 
وأن نكــون رقاًم، ال حاصل قســمة لهذه 

املعادلة أو تلك".
وتابــع املحافــظ: "إن مــا ُتعانيــه 
حرضموت من خالفات، أشــد مام ُتعانيه 
من ملفات الخدمات األساســية الشائكة 
كاهلها  من  زادت  والتــي  صعوبتها،  رغم 
بســبب النزوح الهائل ألبناء الوطن الذين 
استقبلتهم برتحاب، نتيجة إفرازات الحرب 

الحالية".
أن ملفات  املحافظ بن مــايض،  وأكد 
الخدمات، التي تعدُّ الجبهة املؤرقة للسلطة 
املحلية وأبناء املحافظة، سيتم وضعها عىل 
رئيــس املجلس الرئايس رشــاد العليمي، 
قريًبا،  املرتقبــة لحرضموت  زيارته  خالل 
وعــىل طاولة دولة رئيس الــوزراء خالل 

عدن/ خاص:
شيعت رشطة أمن العاصمة عدن وجمع غفري من 
املواطنني، بعــد ظهر االثنني، جثامن الشــهيدة رجاء 
محمد الصغري التي ُجرحت أثناء قيامها بتنفيذ الواجب 

خالل مهمة أمنية مبديرية املنصورة.
وكانت الشــهيدة رجاء قد تعرضت لطلق ناري من 
قبل مطلــوب أمني، إذ تم نقلها إىل أحد مستشــفيات 

العاصمة يف حالة خطرية لتفارق الحياة بعد أسبوع من 
إصابتها.

وانطلق املوكــب الجنائزي املهيب من مستشــفى 
باصهيب العســكري عقب الصالة عىل جثامن الشهيدة 

الطاهر يف أحد مساجد مديرية التواهي.
وتقدم موكب التشييع اللواء الركن مطهر عىل ناجي 
الشعيبي مدير أمن العاصمة، ونائبه العميد أبوبكر جرب، 

وعدٌد كبــرٌي من القيادات األمنية وضباط وصف ضباط 
أمن عدن وأهايل ومحبو الشهيدة.

وتوجه املوكب الجنائــزي إىل مقربة املمدارة، حيث 
ووري جثامنها الرثى, فيام عرّب الحارضون عن تعازيهم 
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الشهيدة بواسع رحمته 
وأن يســكنها فســيح جناته وأن يلهم ذويها ومحبيها 

الصرب والسلوان.

 األمناء/ خاص:
دعا السفري قاسم عســكر جربان الجنوبيني إىل  رضورة تصحيح 
ما وصفه بالخطأ التاريخــي القاتل، ورضورة إعادة الوضع إىل مكانه 

الطبيعي.
وقال الســفري جربان - وهو من قيادات الثورة الجنوبية السلمية 
ومؤسس جمعية الدبلوماسيني الجنوبيني - إن "اليمننة مخبأ  تاريخي 
غادر نصب بإحكام للجنوب منذ ثورة 14 أكتوبر 1963م املجيدة وحتى 
اآلن، عىل الجنوبيني تأكيد العزم من اآلن وصاعًدا للعمل من أجل القضاء 
عىل هذ املخبأ والكمني التاريخي املخفي وتصحيح هذ الخطأ التاريخي 

القاتل بإعادة الوضع إىل مكانه الطبيعي".
ويف تعليقات متجاوبة مع تغريدة عىل حســابه بتويرت قال عضو 
القيادة املحلية للمجلس االنتقايل بأبني شهاب الحامد: "إن  اليمننة هي 
الخطيئة التاريخية التي مل يجرؤ أصحابها عىل إنكارها أو التربؤ منها".
وتابع الحامد: "لهذا يجب أن يســود هذا الفهم بيننا وأن يرقى إىل 

مستوى الثوابت الوطنية األصيلة".
ت     األكادميي د. حســني لقورغرد تعليقا عىل السفري جربان: "بحَّ
أصواتنا ونحن نقول هذا الكالم ســعادة الســفري، بــل وحوربنا عىل 
محاربتنا لليمننة ليس من أمس بل منذ زمن طويل وقلنا إنه ال استقالل 

دون هوية عربية جنوبية".
أما اإلعالمي هاين مليكان كرد فقــد أعاد إىل األذهان  "منذ ما بعد 
االستقالل 1967م ونحن نعاين ويالت الرصاعات بسبب حكام اليمننه 
الذيــن اخرتقوا بهم الجنوب وطمســوا كل يشء يخص الجنوب وجاء 
الغلــط الكاريث الذي أنهى دولة النظام والقانون بالجنوب 1990 وقرار 

مترسع جدا مع األسف الشديد الذي نعاين من آثاره حتى اللحظة" .

تعز "األمناء" خاص:
انفجرت عبوة ناسفة، مساء أمس األربعاء، يف طقم عسكري أمام 

مطعم بشارع مزدحم يف محافظة تعز اليمنية.
وأســفر االنفجار عن استشهاد طفلة وإصابة طفل وامرأة بجروح 

خطرية، تصادف تواجدهم لحظة االنفجار.
ونفى شــهود عيان وقــوع أي إصابات يف صفــوف أفراد الطقم 
اإلخواين، الذين كانوا يتناولون وجبة الغداء يف املطعم لحظة االنفجار.

كيف تنبه النتقايل خلطورة حملة الإخوان؟ ومباذا حذر؟

حمافظ ح�سرموت يراأ�س اجتماًعا للجنة الأمنية ويوجه ر�سالة مهمة لأبناء املحافظة

ت�سييع جثمان �سهيدة ُجرحت يف عدن اأثناء قيامها بتنفيذ مهمة اأمنية

فخ تاريخي غادر ن�سب باإحكام للجنوب

ا�ست�سهاد طفلة يف انفجار عبوة 
نا�سفة بتعز اليمنية

ما وراء حملة االأكاذيب االإخوانية �صد قيادة الجنوب؟

دعا لتعزيز حفظ االأمن وعدم ال�صماح الأي فو�صى..

اجتامع مجلس الوزراء املُنتظر باملكال.
بالشــكر  حرضموت،  محافظ  وتقّدم 
ويف  العريب،  التحالــف  لــدول  والعرفان 
الســعودية  العربية  اململكــة  مقدمتهــا 
ودولة اإلمارات العربيــة املتحدة، ومملكة 
البحرين، لدعمهم ومســاندتهم لبالدنا يف 
شتى املجاالت، ومشاركتهم لنا يف ميادين 
تحقيق  الشهداء يف سبيل  وتقديم  الرشف 

األمن واالستقرار.
وجــرى يف االجتامع مناقشــة امللف 
األمنية  الخطط  وإقرار  باملحافظة،  األمني 
اســتقرار  األمــن، والحفاظ عىل  لتعزيز 

سكينة املواطنني.

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

