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توكل كرمان..

�أفعى الإ�صالح الراق�صة على كل احلبال!
“األمناء” غرفة األخبار:

«يف أبريل  :2015الرئيس منصور هادي وهو ٌ
ورئيس مناضل»« ..يف يوليو
أخ
ٌ
 :2019الرشعية غطاء لجرائم التحالف وهي مسلوبة القرار وال وجود لها».
أربع ســنوات كانت كافية لتفضح انفصام ًا يف واحدة من أكرث عنارص حزب
اإلصــاح دع ً
غي
ام لإلرهاب والتطرف ..الحديث عن اإلخوانية توكل كرمان التي ُت ّ
ً
خدمة لإلرهاب القطري اإلخوا ّ
ين .
مواقفها ،متام ًا كام تتنفس؛
يف مقابلة استغرقت عرش دقائق ،عادت اإلخوانية ّ
توكل كرمان ،امللقبة عىل
مواقع التواصل االجتامعــي بـ»أفعى» حزب اإلصــاح ،إىل مهاجمة التحالف
العريب و»الرشعية» ،وذلك مع شبكة «الجزيرة» ،البوق اإلعالمي – اإلرهايب يف
قبضة النظام القطري.
مداخلــة كرمان حملت الكثري مــن الترصيحات العدائيــة للتحالف العريب،
وكشــفت عن حجم املؤامرة التي يحملها اإلخوان لليمن حارض ًا ومســتقبلها،
بكشــفها عن توافق قريب بني حزب اإلصالح ومليشــيا الحويث االنقالبية نحو
ً
زاعمة أ ّنها ستحل مح ّل الرشعية.
تشكيل حكومة جديدة،
رئيس
سبب
حملت ترصيحات كرمان كذلك اتهام ًا للسعودية واإلمارات بأ ّنهام
ٌ
ٌ
ً
مدافعة يف هذا الســياق عن مليشيا الحويث،
فيام جرت إليه األحداث يف اليمن،
ً
داعية إىل تحرك حويث إخواين للسيطرة عىل مفاصل اليمن.

ليست املرة األوىل التي تكشف فيها كرمان عن الوجه اإلرهايب لـ»اإلصالح»،
وأحالمه التوســعية للســيطرة عىل مناطق كثرية بغية استفادة مالية وتعميق
لنفوذ حزب الجامعة اإلرهابية.
وميكن القول إنّ اعتامد اإلخوان عىل كرمان لتكون ضمن متصدري املشــهد
هو حصولها عىل جائزة نوبل للسالم ،وهي جائزة ثارت مطالب عديدة لتجريدها
ري من
منها ،رغم أنّ لغتها الخطابية تكشــف عن جهل كبري ،وقد اســ ُتخدم كث ٌ
مصلحاتها كامدة للســخرية ،ومنها قولها الشهري «الرجل ســواء كان ذكر ًا أو
أنثى» ،واملثري للسخرية كثري ًا أنّ هذا القول جاء يف مقابلة لها مع «الجزيرة».
ورغم ذلك ،فإنّ انتامء كرمان لإلخوان كان كافي ًا ألن تكون حارضة بشــكل
لرتوج لتلك السياسات املتطرفة.
مستمر عىل شاشة الجزيرةِّ ،
و ُتوصف كرمان بـ»النفاق السيايس» بشكل كبري ،فعندما كانت قطر عضو ًا
يف التحالف العريب اعتمــدت يف ترصيحاتها عىل اإلشــادة بجهود التحالف،
ً
خدمة للدوحة ،وعندما خرجت األخرية وانضمت ملعســكر
وقد كان هذا بالتأكيد
غيت كرمان من لهجتها وأصبحت عدائية نحو التحالف.
اإلرهابّ ،
ّ
ُّ
والتوغل اإليراين يف اليمن يف بداية
التدخل
كرمان أيض ًا كانت قد ح ّذرت من
الحرب ،لك ّنها أصبحت اآلن ،وبشــك ٍل يخلو من ُحمرة الخجل ،باتت تدعو لتحالف
إخواين – حويث (إيراين) ،و ُيفهم هذا بالطبع بأ ّنه محاولة لخدمة اإلخوان ومن
ورائهم قطر.

وفد االنتقايل ي�صل ا�ستوكهومل بناء على دعوة من الأمم املتحدة
األمناء /خاص:

وصل نهاية األســبوع املايض عضوي مجلس
رئاسة االنتقايل أ .فضل الجعدي وعيل الكثريي إىل
استوكهومل بناء عىل دعوة من األمم املتحدة.
واكد العضو املشارك يف فريق املجلس االنتقايل
الجنويب إىل العاصمة السويدية استوكهوم األستاذ
فضل محمد الجعــدي أن نجاح الحل الســيايس
وتحقيق السالم الدائم واملســتدام سيظل مرهو ًنا

مبشاركة الجنوبيني مشاركة حقيقية..
وكشــف يف تغريدة له عىل حسابة يف منصة
التواصل االجتامعي (تويرت) ،الجعدي الذي يشارك
حاليا ضمن فريق املجلس االنتقايل يف الورشــة
الحوارية التي ينظمها املعهد الدويل للدميقراطية،
عن موقف املجلس االنتقايل من الجهود التي تبذل
يف ســبيل حلحلة األزمة اليمنيــة وإنهاء الرصاع
الدائر منذ سنوات قائ ًال« :إن نجاح الحل السيايس
سيظل مرهونـ ًـا بإرشاك الجنوب وحضور قضيته

اخلالف بني معني والعي�سي يخرج من
معا�شيق �إىل بيان �صادر عن جمل�س الوزراء
األمناء /خاص:

نفى مصدر حكومي مسؤول ،صحة وثيقة
منســوبة لرئيس الوزراء تتضمــن توصيات
بتعليق قــرار مجلس الوزراء رقــم ( )49لعام
 ،2019واملتعلق بحرص اســترياد املشــتقات
النفطية عىل رشكة مصايف عدن.
وأكد املصدر ،يف بــاغ صحفي ،أن الوثيقة
«مزورة» ،وتأيت يف إطار حملة بائسة تقودها
امليليشــيات االنقالبية للتشــويش عىل جهود
الحفاظ عىل استقرار العملة ،والحد من نشاط
السوق السوداء وعدم تكرار األزمات النفطية.

ودعا املصــدر الحكومي ،وســائل اإلعالم
واملواقع اإلخباريــة إىل عدم االنجــرار وراء
مثل هذه تلك األكاذيــب والتلفيقات املغرضة،
واســتقاء املعلومات من مصادرها الرســمية
املوثوقة.
وأشار ،إىل أن كل قنوات التواصل الحكومية
مفتوحة أمام وســائل اإلعــام والصحفيني
للحصول عىل املعلومات الصحيحة.
ومؤخر ًا ،دأبت جهات مجهولة ،عىل تزوير
محــررات ،وتوزيعها عىل أنها رســمية ،يف
محاولة بائســة لخلط األوراق ،وعرقلة نشاط
الحكومة.

«الأحمر» يغرق م�ؤ�س�سات
ال�شرعية بعنا�صر �إخوانية

«األمناء» وكاالت:

حــذر مراقبون من أن التعديــات التي تجري أو
ســتجرى عىل مواقع قيادية يف الجيش اليجب أن
تقف عند تدويــر املناصب إلرضــاء قيادات كربى،
وخاصة عيل محسن األحمر ،نائب الرئيس ،والقيادي
العســكري الذي يتهم بإغراق مؤسســات الرشعية
املختلفة بعنارص إخوانية ،الفتني إىل أن الجيش بات
مرهونا ألجندة حزب اإلصالح اإلخواين ،وهي أجندة
تقوم عىل إدامة الحرب بدل الترسيع يف الحسم.
وأكد وجود نقاط ضعف يف أداء الجيش الوطني
اليمني ســاهمت يف تعرث تحرير العديد من املناطق
رغم الدعم الذي قدمه التحالــف العريب للجبهات،
وسط اتهامات لضباط يف الجيش بأنهم دخلوا لعبة
التموقع الســيايس بترصيحات تشكك يف مساعي
التحالــف العريب يف اســتكامل التحريــر نتيجة
املخــاوف املتزايدة من هيمنة حــزب اإلصالح عىل
قيادة الجيش.

عىل طاولــة املفاوضات للوصول إىل ســام دائم
مستدام».
من جانبه قال عضو املجلس االنتقايل الجنويب
عيل الكثريي« :من يعتقد أن مبقدوره إعادة عقارب
الســاعة إىل الوراء واهم  ..الجنــوب لن يعود إىل
بيت الطاعة بأي حــال من األحوال وأي مفاوضات
أو تسوية سياسية تتجاوز شعبنا الجنويب العريب
وقضيته وموجبات إنفاذ إرادته ســيكون مصريها
الفشل والخرسان».

كاتب كويتي� :إيران تكذب وكل
اتفاقاتها مع العامل ال تنفذها ب�صدق
األمناء /خاص:

أفــاد الكاتب الكويتــى أحمد الجار اللــه أن إيران
تكذب عىل العامل بشأن االتفاق النووي منذ أن وقعت
مع الواليات املتحدة األمريكيــة ودول أوروبا االتفاق
النووي .
وقال أحمد الجار اللــه ىف تغريدة له عىل «تويرت»
رصدها محرر «األمناء» »:إن إيران كانت تقوم بعمليات
التخصيب من اليــوم الذى وقعت فيه عىل االتفاق مع
دول الخمس .»1
وتابع الكاتب الكويتي« :إيران تكذب وكل اتفاقاتها
مع العــامل ال تنفذها بصدق ،وعىل العــامل املتعاون
مــع النظام اإليراين أن يدرك أنــه نظام غدار وال يفي
باتفاقاته».

الرحبي :قطر تدعم الإ�صالح باملال وال�سالح

األمناء /خاص:

قام مختــار الرحبي مستشــار وزير اإلعالم
اليمنــي بحذف تغريــدة نرشها عىل حســابة
الرسمي (تويرت).
وجاء يف التغريدة التي نرشها مختار الرحبي
والتــي رصدتهــا «األمناء» « :نعــم قطر تدعم
اإلصالح بالســاح والعتاد كــا تفعل اإلمارات
والسعودية مع الجنوبيني وممثلهم االنتقايل».
وبعد التعليقات التي هاجمته وأخرى سخرت
منه حذف مختار الرحبي تغريدته.
وبعد أن أثــارت التغريدة ً
جدل واســع ًا بني
املغردين اليمنيني وطرحت أســئلة حول ســبب
نرشها ُحذفت التغريدة .

وفتحت التغريــدة باب الجــدل عىل مواقع
التواصل إذ ربــط املغردون بني ما وجد يف منزل
رامز الكمراين من جهة و حقيقة الدعم القطري
للمخربني يف عدن من جهة أخرى.
ووجــد البعــض يف التغريــدة اعرتاف ًا غري
مقصــود بحقيقــة يعلمها الجميــع بينام رأى
آخرون أن نرشها تطلّب شجاعة من قبل موظف
يف الدولة “ضحى بنفسه من أجل اآلخرين” عىل
حد تعبريهم.
وكان إعــان (أمــن عدن) أمــس األول عن
مداهمة منزل يف عدن للقيادي يف حزب التجمع
اليمني لإلصالح فرع اإلخوان املسلمني يف اليمن
يدعى رامز كمراين والعثور عىل أسلحة وأحزمة
ناســفة وذخرية تابعة للجيش القطري أسفرت
عن إطالق هاشتاغ #قطر_تدعم_اإلرهاب.

توقيف وزير املياه مت (بالوات�س) عرب
الرئي�س العليمي ورئي�س احلكومة
القاهرة /األمناء/عبدالعالم حيدرة:

أكد مصدر مقرب من الدكتور العزي رشيم وزير املياه
بأن رئاسة الجمهورية ال علم لها بقرار التجميد الذي اتخذ
بحق الوزير .
وقال املصدر يف اتصال هاتفي :إنه مل يتم التشاور مع
الرئيس حول قرار التجميد الذي جاء فيه أن القرار قد اتخذ
بالتشاور مع الرئيس.
وأشــار املصدر إىل أن ما جاء يف القــرار عاري من
الصحة يف أمــور كثرية منها أن الوزير مل يشــارك يف
اجتامعــات مجلس الوزراء من  ٨أشــهر وهذا ما تنفيه
تأشــرات دخول وخروج الوزير من وإىل عدن والتي مل
تتجاوز ستة أشهر ومســببة ،منوها إىل أنه سيتم نرش
نشاطات الوزير ومشاركاته خالل تلك الفرتة.
وأســف املصدر من تلك الترصفــات الصبيانية التي
تكشف جهل رئاسة الوزراء بأمور اإلدارة وإال فكيف يتم
التعامل مع قرار مثل تجميد وزير معني بقرار جمهوري
عرب رسالة واتس أب تم إرسالها بعد منتصف الليل ,
وقال املصدر :إنّ الوزير إىل اآلن مل يستلم قرار التجميد
عرب القنوات القانونية ومل يتم مخاطبة الوزير عرب وزارة
الشؤون القانونية التي ليس لها علم بالقرار .

تقرير �أممي..قوات االنتقايل
�أوقفت تقدم احلوثيني نحو اجلنوب
األمناء/خاص:

علمت صحيفــة «األمناء» من مصــادر وثيقة
الصلة بأن التقرير الذي رفعه فريق املبعوث األممي
يف عدن عن املعــارك الدائرة يف جبهة الضالع إىل
املبعوث األممي بناء عىل طلبه فند سري املعارك التي
تجري يف الضالع.
وتضمن التقرير أكرث من عرش صفحات بحسب
مصادر وثيقة لـ»األمناء» ،وفند ســر املعارك التي
تجري يف الضالع واورد يف بعض أجزاء التقرير أن
القوات املتواجدة يف الضالع (الجنوبيني) املطالبني
(باالنفصال) وهي قوات عســكرية تتبع املجلس
االنتقايل الجنويب.
وأشــار التقرير إىل أن هــذه القوات قد أوقفت
تقــدم الحوثيني باتجاه الجنوب وســيطرت عىل
مناطق شامل الضالع كانت تحت سيطرة الحوثيني.
وأوضحت املصادر أن املبعــوث الدويل قد رفع
تقريرا مفص ً
ال لألمني العام لألمم املتحدة عن سري
ً
املعارك يف الضالع وتأكيــده عىل وجود االنتقايل
كقوة عســكرية وسياســية يقود املعــارك ضد
الحوثيني يف الحدود الجنوبية الشــالية ويحظى
بشعبية يف الشارع الجنويب.

