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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
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

وادي ح�صرموت بين االنتفا�صة ال�صلمية ومرحلة الكفاح الم�صلح

األمناء/ خاص :
العام  من  سبتمرب  شهر  بداية  منُذ 
املايض 2022م، ومدن وادي وصحراء 
حرضموت تشــهد انتفاضة شــعبية 
واســعة، أبرز مطالبهــا متركزت يف 
رحيل قوات املنطقة العسكرية األوىل، 
الحرضمية  النخبــة  قــوات  وإحالل 
أبناء  لتمكني  خطــوة  يف  عنها،  بداًل 
شــؤونهم  إدارة  مــن  حرضمــوت 
العســكرية واألمنية، بعيدًا عن قوات 

االحتالل.
مسريات  رافقتها  التي  االنتفاضة 
وادي  مديريــات  جميع  يف  يوميــة 
مبليونية  توجت  حرضموت،  وصحراء 
”الخالص“ يف الـ 14 من أكتوبر للعام 
املايض، حيُث شــهدت مدينة سيئون 
- حارضة وعاصمــة الوادي - فعالية 
جامهريية ضخمة، اهتزت عىل وقعها 
جحافل االحتــالل اإلخواين من قوات 

املنطقة العسكرية األوىل وأتباعهم.
واليوم تشهد مدن ومديريات وادي 
الثانية  املرحلة  حرضمــوت  وصحراء 
من االنتفاضة الشعبية العارمة، والتي 
يناشــد فيها الثوار األخــوة يف دول 
الرئايس  واملجلس  العــريب  التحالف 
برسعة االســتجابة ملطالبهم، لتجنب 
والكفاح  الداخيل  االقتتــال  أراضيهم 
املســلح ضد هذه القوات املحتلة، التي 

تأىب الخروج بالحلول السلمية.

امتداد التصعيد
بالهيئة  التنظيميــة  اإلدارة  مدير 
التنفيذية املساعدة للمجلس االنتقايل 
وادي  مديريــات  لشــؤون  الجنويب 
وصحراء حرضموت، محمد محســن 
الكثريي، قال: ”الزال وادي حرضموت 
يف تصعيد شــعبي مستمر للمطالبة 
برحيــل قــوات املنطقة العســكرية 
األوىل من وادي وصحراء حرضموت، 
أمنيا  بالدهــم  إدارة  مــن  ومتكينهم 
ورفض  واقتصاديا  وإداريا  وعسكريا 
الحلــول الرتقيعية واملســكنات التي 
اعتــادت عليها حكومــات الرشعية، 
التي أوصلت الشعب إىل الحضيض يف 
العملة املحلية  تردي الخدمات وانهيار 
األجنبية وارتفاع أسعار  العمالت  أمام 

السلع الغذائية“.
وأضــاف ”الكثــريي“: "من هذا 
املنطلق خرج أبناء الوادي يف مسريات 
وعصيان مدين ســلمي للضغط عىل 
التحالف  ودول  املناصفــة  حكومــة 
الرياض وكذلك  الراعية التفاق  العريب 
يف  لإلرساع  الرئايس؛  القيادة  مجلس 
إصدار قــرار بنقل القوة العســكرية 
الشــاملية إىل  للمحافظات  املنتميني 
جبهات التامس مع مليشيات الحويث 

والدفاع عن أرضهم".
االنتقايل  املجلــس  بــأن  مؤكًدا 
التنفيذية  بالهيئة  - ممثــالً  الجنويب 
الجنويب  االنتقايل  للمجلس  املساعدة 

وصحراء  وادي  مديريــات  لشــؤون 
حرضموت - تقف مع أبناء الوادي يف 
هذه املطالــب واإلرساع يف تنفيذها، 
قبــل أن تخرج األمور عن الســيطرة 
مع  وخصوصًا  اآلخر  باالتجاه  وتسري 
بروز بعــض األصوات التــي متولها 
القوى اإلخوانية يف وادي حرضموت، 
للحفــاظ عــىل مصالحهــم الذاتية 
ثروات  ونهب  الفساد  هوامري  وخدمة 
تالقي هذه  أن  يأملــون  وإنهم  البالد، 
مطالبهم  لتلبية  صاغية  آذانًا  الدعوات 

يف أرسع وقت ممكن.
مشــريًا إىل أن ما يقوم به شباب 
الغضب يف هــذه األيام هــو امتداد 
منُذ  انطلق  الذي  الشــعبي،  للتصعيد 
بداية شهر سبتمرب من العام املايض، 
يهيب  الجنويب  االنتقايل  املجلس  وأن 

بجميع أبناء حرضموت عامة والوادي 
خاصة إىل االلتحــام والتكاتف صفا 

واحدا لنيل حقوقهم املرشوعة.

شرارة التحرير 
من جانبه قــال الصحفي واملحلل 
بأن  الكاف  عبدالقادر  حداد  السيايس 
"املامطلــة من الجهــات املعنية يف 
أبناء حرضموت،  تلبية مطالــب  عدم 
وعىل رأسها إخراج املنطقة العسكرية 
األوىل من الوادي وإحالل قوات النخبة 
الحرضمية مكانها، ســيعجل بإشعال 
الرشارة التي ســتلهب الشــعب الذي 
جحافل  لطرد  املوقدة  النار  ســيكون 
املحتل، السيام وأن املظاهرات الشعبية 
اليوميــة يف مــدن وادي حرضموت 

مستمرة ويف ازدياد يومًا بعد آخر".

وأضاف الكاف قائاًل: "عىل القوى 
الدولية واإلقليميــة الفاعلة أن تعجل 
بالضغط عىل قوات املنطقة العسكرية 
وصحراء  وادي  مــن  للخروج  األوىل 
الرئايس  املجلس  وعــىل  حرضموت، 
أن يكون عىل مســتوى املســؤولية 
بإخراج هذه  الرئــايس  القرار  ويتخذ 
القوات، قبل أن يتصعد املوقف الشعبي 
الحرضمــي ليصــل لخيــار الكفاح 
الشعبي املســلح كحل أخري ومرشوع 
يف متناول الشــعب املدافع عن أرضه 

وعرضه وكرامته".

إعــداد: اإلدارة اإلعالميــة للهيئة 
التنفيذيــة املســاعدة النتقايل وادي 

وصحراء حرضموت.

األمناء/خاص:
يف إطــار جهود دولــة اإلمارات 
املنظومة  لتعزيــز  املتحدة  العربيــة 
أمس  وقع  عــدن،  بالعاصمة  األمنية 
عىل  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  يف 
اتفاقية بشــأن تزويد العاصمة عدن 

بكامريات مراقبة حديثة.
وقعها  التي  االتفاقيــة  وتتضمن 
وزير الدولــة محافظ العاصمة عدن، 
أحمد حامد مللس، ومدير عام الرشطة 
واألمن، اللواء مطهر الشعيبي - تزويد 
األجهزة األمنيــة مبنظومة كامريات 
حديثة ســيتم تركيبها يف شــوارع 
وأحياء العاصمة عدن من أجل مراقبة 
االختالالت  ورصــد  األمني  الوضــع 
والفوىض  الجرائم  ومكافحة  األمنية 

واألعامل اإلرهابية.
التوقيع، مثــن محافظ  وعقــب 
العاصمة عدن جهــود دولة اإلمارات 

ملختلف  ودعمهــا  املتحــدة  العربية 
الخدمية والتنموية. مؤكدًا  القطاعات 
أهمية هذه االتفاقية يف منع الجرائم 
أمن  وتعزيز  اإلرهابيــة  والعمليــات 

واستقرار العاصمة.
بدوره أشار اللواء الشعيبي إىل أن 
دعم دولة اإلمارات لألجهزة األمنية يف 

عدن ليس بجديد بل هو مســتمر منذ 
الحويث  ميليشيا  من  العاصمة  تحرير 
اإلرهابية.. منوهًا بأن تركيب منظومة 
العاصمة  شــوارع  يف  الكامــريات 
وأحيائها سيســاعد السلطات األمنية 
عىل القيام بواجبها يف الحفاظ عىل 

األمن واالستقرار والحد من الجرائم.

األمناء/خاص:
ناقشــت الهيئة التنفيذية لكتلة حلف وجامع حرضموت يف اجتامعها 
الدوري لشهر يناير، أمس األربعاء، يف مدينة املكال - األوضاع يف املحافظة، 
تأييدهــا موقف محافظ   معلنة 
أفراد  لتجنيد  الرافض  حرضموت 

إال عرب القنوات الرسمية.
املقدم  برئاســة   - وانتقدت 
ســامل مبــارك بن ســميدع - 
دعوات التجنيد تحت مســميات 
عــدة تهــدف يف مجملها إىل 
يف  الصــف  وحــدة  تفتيــت 
تالحم  واســتهداف  املحافظة، 
لتنفيذ مشاريع  أبناء حرضموت 

مشبوهة.
وعربت الهيئــة عن تأييدها 
املحافظ مبخوت بن  لترصيحات 
مايض الداعية ملغادرة املنطقة العســكرية األوىل الخاضعة لسيطرة مليشيا 

اإلخوان اإلرهابية، وتسليم الوادي للنخبة الحرضمية لتأمني مدنه.
وشهد االجتامع استكامل الشواغر بتعيني 3 أعضاء يف تنفيذية الكتلة، 
ومديًرا ملكتب الكتلة يف سيئون، حيث يتوقع إصدار قرارات من رئيس الكتلة 
بتكليفهــم، إضافة لتعيني رجــب نرص يادين عضو الهيئــة العليا للجامع 

الحرضمي نائبًا لرئيس الكتلة لشؤون الوادي.

 اخليارات مفتوحة

بدعم اإماراتي.. ملل�س وال�شعيبي يوقعان على اتفاقية تعزيز املنظومة الأمنية باأنظمة مراقبة حديثة حلف وجامع ح�شرموت توؤيد دعوة املحافظ ملغادرة الع�شكرية الأوىل
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