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المقال االخير

ياسر الشبوطي  

المجلس االنتقالي الجنوبي 
وخيارات المرحلة الصعبة

سياسي سعودي: الوحدة كانت 
أكبر خطأ تاريخي حدث في اليمن

انقالب سيارة عريسين 
ليلة زفافهما في عدن

ما هي الخيارات البديلة واملطروحة للمجلس االنتقايل 
الجنويب يف حال استمر تعنت الطرف الرئايس املعطل رفضه 
اســتكامل تنفيذ بنود اتفاق الرياض؟ هل سيلجأ االنتقايل 
الجنويب التخاذ قرارات حاســمة ومصريية يف  حال عدم 
إذعان الطرف الرئايس املعطل للقرارات الرئاسية إىل إعالن  
العودة لــإدارة الذاتية للجنوب؟  ثم ما هي احتامالت نجاح 
هذه الخطوة السياسية املصريية واملرشوعة؟ وهل سينجح 
االنتقايل الجنويب يف حشــد التأييد الــدويل لها؟ وأخريا 
ما موقف التحالف العــريب ويف مقدمتها اململكة العربية 

السعودية واملبعوثان األممي واألمرييك مام يحدث ؟
يســود مجلس القيادة الرئايس، الذي تم تشكيله يف 
أبريــل / أيار / 2022م برعاية اململكة العربية الســعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة، كصيغة سياســية توافقية 
ومرضية لكافة فرقاء العمل الســيايس والستئناف توجيه 
كافــة جهود الحكومة الســتكامل تحريــر باقي املناطق 

واملحافظات الواقعة تحت سيطرة االنقالب الحويث.  
ولعــل الخروقات املتكررة لجامعــة الحويث اإلرهابية 
والتــي كان آخرها اعتداؤهم بالطريان املســري عىل ميناء 
الضبة النفطي بحرضموت ومن قبله ميناء النشيمة النفطي 
بشبوة والتي أدانها املجتمع الدويل يف حينه وكانت سبباً يف 
إعالن رفض املجلس الرئايس االستمرار يف الهدنة اإلنسانة 
وتصنيف الحوثيني جامعة إرهابية ومطالبة املجتمع الدويل 
بتصنيفها جامعة إرهابية واستمرار هذه الجامعة اإلرهابية 
بالتحشيد، يف محاوالت يائسة من هذه الجامعة اإلرهابية  
الكتساح الجنوب، وهو ما مل تســتطع فعله نتيجة تلقيها 
الرضبات املوجعة لقواتنا املسلحة الجنوبية البطلة وعاملقة 
الجنوب األشاوس الذين يلقنوهم الدروس والعرب يف فنون 

القتال.  
ولعل السبب يف تعطيل مهام مجلس القيادة الرئايس 
يعــود إىل عرقلة بعض األعضاء فيه من املحســوبني عىل 
جامعــة اإلخوان ومن بينهم عبد اللــه العليمي الذي يقوم 
بدور املعطل ألي قرارات رئاســية وإىل جانبه سلطان عيل 
العرادة الــذي يرفض التنازل عن منصبــه  كمحافظ ملأرب  
فضالً عن اعرتاضهام  قراراً رئاسياً قيض بنقل قوات املنطقة 
العسكرية األوىل من محافظة حرضموت الوادي والصحراء 
إىل محافظة مــارب لتأدية مهامها الوطنية والعســكرية 

للقصاء عىل االنقالب الحويث واستعادة الدولة.

عدن / خاص:
العســكري  والخبري  الســيايس  اكد 
أن  القرين  أحمــد  الدكتور  الســعودي 
الوحدة اليمنية كانت أكرب خطأ تاريخي 

حدث يف اليمن.
التي  أن األزمة  القــرين إىل  وأشــار 
تعصف باليمن حالياً هي بسبب الوحدة 
االندماجيــة بــني الشــامل والجنوب 
باإلضافــة إىل الفوىض التــي أحدثها 

الحويث.
وكتب القــرين يف تغريدة عىل موقع 
الوحدة  أن  "تويــرت": "يف اعتقــادي 
اليمنية كانــت أكرب خطأ تاريخي حدث 
يف اليمــن وهي ســبب للفوىض التي 
نراها اآلن تضاف للفوىض التي أحدثها 

الحويث".

عدن / خاص:
انقلبــت ســيارة عريســني يف ليلة 
زفافهام الجمعة ونقال إىل املستشــفى 
يف  اإلصابــات  حجــم  معرفــة  دون 

الزوجني.
وتفيد معلومات أولية تداولها ناشطون 
عن الحادثة أن سيارة العريسني تقلبت 
عنــد طريق مــول الحجــاز مبديرية 
املنصورة بســبب الرسعــة يف موكب 

الزفة.
وعادة ما تشهد بعض مواكب األفراح 
مارثونا لسيارات مرافقة وسيارة العرس 

تؤدي إىل كوارث يف األرواح.

عدن/االمناء /خاص:
العربية  اإلمارات  بدعم ومتويل من دولة 
املتحدة، وبســعي وجهــود حثيثة قادها 
معايل وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن 
األستاذ أحمد حامد مللس، لتعزيز وتحسني 
قطــاع املياه والــرف والصحي، وصلت 
بحمد اللــه وتوفيقه الدفعــة األوىل من 
املعدات الخاصة بشــبكة التوزيع للخطني 
باب  خزان   - "الربزخ  الرئيســني  الناقلني 
عدن" بطول 1100 مرت و "خزان باب عدن 

- مديرية صرية " بطول 2430 مرت. 
املعدات التي تســلمتها املؤسسة املحلية 
أرم  رشكة  عــرب  عدن  بالعاصمة  للميــاه 
التي  الثانية  الدفعــة  اســتار، إضافة إىل 
ســتصل بعد أيام معدودة، وسيتم تركيبها 
يف  ستسهم  القادمة،  القريبة  األيام  خالل 
تعزيــز وتحديث الخطــوط الناقلة للمياه 
املُشــار إليها والتي يزيــد عمرها عن 50 
عاما،  وســتكون عامال مهام يف استقرار 
واملعال،  صرية،  ملديريــات  التموين  عملية 

والتواهي.

صورة وتعليق

منحة إماراتية لتطوير شبكة المياه والصرف في عدن

صورة نادرة  للرئيس القائد عيدروس الُزبيدي أثناء تحريره أول معســكر من الغزاة الحوثيني يف محافظة 
الضالع يوم 25 مايو 2015م

أبطال قوات العاصفة الرئاســية الجنوبية يرفعون الرأس.. تعامــل راٍق ومحرتم مع املواطنني، 
ويــؤدون واجبهم الوطني بكل اقتدار.. تحية لقائد قوات العاصفة الرئاســية الجنوبية أوســان 

العنشيل.

صورة وتعليق


