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ا�ست�شهاد «�أبو اليمامة» ورفاقه ي�شعل فتيل االحتجاجات والدعوات النتفا�ضة �شعبية يف اجلنوب!

االحد  ٤ -اغ�سط�س  - ٢٠١٩املوافق  ٣ذو احلجة  ١٤٤٠هـ
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عدن  /األمناء /غازي العلـــــوي:

حملل �سيا�سي عراقي يك�شف عن الطريقة

أشعل استشهاد القائد الجنويب منري «أبو الياممة» وكوكبة من الجنود يف
معسكر الجالء بالعاصمة عدن فتيل احتجاجات غضب عمت الشارع الجنويب
الذي بدى مذهوال مــن هول الصدمة التي أصابته باستشــهاد قيادي يصفه
الجميع بالبطل االستثنايئ .
وتنوعت ردود األفعال يف الشــارع الجنوبية بــن أعامل غضب ودعوات
للتصعيد وانطالق انتفاضة شــعبية عارمة بالتزامــن مع دعوات من مختلف
املدن والبلدات الجنوبية للتوافد إىل العاصمة عدن للوقوف أمام تداعيات هذه
الجرمية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمــن الجنوب والحفاظ عىل أرواح من
تبقى من قياداته وشبابه .
وعلمت «األمناء» بأن عملية التوافد إىل العاصمة عدن سوف تبدأ من اليوم
األحد  4أغسطس 2019م .
وقال مراقبــون يف ترصيحات خاصة لـ»األمنــاء» إن الهجوم اإلرهايب
املزدوج يف عدن ،الذي أســفر عن  49شهيدًا ،أكرث الجرائم بشاعة ،وهي تأكي ٌد
علنيٌ لتحالف قوى اإلرهاب التي تتقاســم األدوار وتتكامل يف أعقاب حربها
عىل أبناء الجنوب  ،ومثلت نهاية حزينة ألسبوع مخضب بالدم .

الوحيدة لردع ودحر ملي�شيات �إيران يف اليمن
األمناء/خاص:

خبري ع�سكري �أماراتي يرد على ت�صريحات �صحفي �إ�صالحي م�سيئة للإمارات والأحزمة الأمنية والنخب
األمناء /خاص:

رد املحلــل والخبري العســكري اإلمارايت
خلفــان الكعبي عىل ترصيحــات اإلعالمي
اإلصالحي مختار الرحبــي والذي اتهم فيها
اإلمــارات بأن لهــا مطامع يف االســتيالء
عىل ثــروات الجنــوب وأن األحزمة األمنية
والنخب التي شكلتها؛ هدفها إحياء النزعات
املناطقية.
وهاجم الكعبي يف تغريدات له عىل تويرت
الرحبي قائــا :اإلمارات ضحت بدماء أبنائها
ودفعت املليارات ملنارصة اليمن وأهله ويأيت
مثل هذا؛ لي ّتهم اإلمارات .
وتابع قائــ ً
ا :اإلمارات ليســت بحاجة

لرثواتك التي مل تســتطع حكوماتــك املتعاقبة
من تسخريها ملصلحة الشعب  ،مضيفـ ًـا  :أنت
وأمثالك آخر من ينتقد اإلمارات .
ودافع الكعبــي عن األحزمة األمنية والنخب
قائال :من تســميهم امليليشــيات حفظوا أمن
الجنــوب ومنعــوا القاعدة وداعــش من نرش
الفوىض باالشرتاك مع الحوثة وحزبكم الفاشل.
وأكــد الكعبي أن رجال الحزام األمني ورجال
النخب هم صامم أمن الجنوب وهم الرجال .
واختتم الكعبــي تغريداته بالقول :تنتقدون
من يضحي لليمن وال تنتقــدون الحوثة وإيران
ومن يخطط لتدمريكم ...فع ً
ال شــهادات عالية
ولكن عقول فارغة وحاقدة !” .

كشــف املحلل
الســيايس العراقي
الديــن
عــاد
الجبوري ،الطريقة
الوحيدة لردع ودحر
مليشيات إيران يف
اليمن
وقال يف تغريدة
عــر «تويــر»
رصدتهــا «األمناء»
« :لســت محل ًال عســكري ًا ولكن أعتقد بدون حرب برية
شــاملة يف اليمن يقودها جميــع دول الخليج العريب
واالســتعانة بخربات أمريكية لن يتــم وقف وردع أتباع
إيران الحوثيني»
وأضاف« :القصف الجوي لن يحسم املعركة ولن ينهي
الوجــود اإليراين يف جميع الــدول العربية التي تتبجح
باحتاللها».

ماذا قالت �أمريكا عن ّ
هجومي عدن؟!

قوات طارق  :مل يعد لنا تواجد يف عدن ومعركتنا �شماال
األمناء /خاص:

أصــدرت قيــادة املقاومــة
الوطنية التي يقودها نجل الرئيس
السابق صالح العميد طارق محمد
صالــح بيا ًنا مســاء الجمعة 2
أغســطس 2019م قالت فيه :إنه
مل يعد لها أي تواجد عسكري يف
الجنوب وقــد نقلت جميع قواتها
إىل الحديدة.
وأضافــت يف بيــان تلقــت
«األمناء» نســخة منه »:معركتنا
شــاال للتخلص مــن الحوثيني
وعملية معسكر الجالء ماهي إال
نوايا إيرانية حوثية إخوانية خبيثة
لفتح معارك جانبية».

وأدانــت املقاومــة الوطنية
(حــراس الجمهورية) اســتمرار
تحالف اإلرهــاب والكهنوت يف
إراقة الدم ،وآخرها ما شهدته عدن
من عمليات إرهابية .
وعربت قيادة املقاومة الوطنية
عن أحر تعازيها بهذا املصاب الجلل
ألرس الشهداء الذين ارتقوا وعىل
رأســهم العميد منري اليافعي أبو
الياممة.
كام أدانــت محاولــة تحالف
اإلرهــاب والكهنــوت تأجيــج
الرصاعــات كهــدف أســايس
للعمليتني ،وكأنه مل يكن املقصود
فقط قتل الجنود بل اســتخدامهم

بن بريك  :اجلنوب لن يركع
ل�سفل ال�شرعية الإخوجنية!
األمناء /خاص:

قال نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب هاين بن بريك :إن الجنوب
بالد الثائرين ولن تركع لسفل الرشعية اإلخونجية .
وأكد بــن بريك يف تغريدة له عــى تويرت:الثائــرون الذين انتزعوا
االستقالل من بريطانيا سينتزعه أحفادهم من كالب اإلخونجية.
وتابع قائال :لن يكون لإلرهاب اإلخونجي موطئ قدم يف الجنوب وأي
جنويب سيدعم اإلخونج خائن .

يف تحريض متعدد تســعى فيه
قوى الرش وعىل رأسها مليشيات
الحــويث اإلرهابية إثــارة معارك
جانبية بــن كل األطراف والقوى
املناهضة لإلرهاب والكهنوت.
وجــددت املقاومــة الوطنية
التأكيد عىل أن معركتها هي شام ً
ال
يف الطريــق إىل تحريــر صنعاء
وصعدة ،ومع تقديرها لكل الدعم
الشــعبي والسيايس الجنويب يف
هــذه الحرب التي توحــدت فيها
املنطقــة برمتها ضــد اإلرهاب
والكهنــوت ..فإنها مل تعد بحاجة
ألي وجود عسكري يف عدن ،وقد
انتقلت كل قواتهــا إىل الحديدة،

حيــث تتواصل حــرب اليمنيني
جميع ًا ضد الحويث.
وأشــارت بــأن محــاوالت
التحريــض واالصطيــاد يف املاء
العكــر ألدوات تحالــف اإلرهاب
والكهنــوت هــو اســتمرار يف
الحرب ضد عدن وهو يســتهدف
كل مناهــي املرشوع الكهنويت
الحويث واإلرهاب.
وأكدت املقاومــة الوطنية أن
حفظ أمن عدن وكل الجنوب هدف
سا ٍم يدعم الهدف األكرب لنا جميع ًا
شــا ً
ال وجنوبــ ًا يف جهادنا من
أجل اســتعادة الدولة وعاصمتها
املختطفة صنعاء « .

األمناء  /خاص :
أدانت الواليات املتحدة األمريكية ،بشــدة ،الهجامت
والتفجريات التي شهدتها مدينة عدن جنويب اليمن.
وعربت الخارجيــة األمريكية ،يف بيان لها ،عن أحر
التعازي لعائــات القتىل والضحايا الذين ســقطوا يف
التفجريات ،متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وقالــت :إن مثل هذه الهجامت مــن قبل الحوثيني
املدعومني من إيران أو داعش أو القاعدة غري مقبولة.
وأكدت أهمية أن يعمل اليمنيون مع املبعوث الخاص
لألمم املتحــدة ،مارتن غريفيث ،من أجــل التوصل إىل
تسوية سياســية تنهي النزاع وتجلب السالم واالزدهار
واألمن لليمن.

ال�صراع ي�ؤجل التعديل الوزاري �إىل بعد عيد الأ�ضحى
األمناء/خاص:

علمت صحيفة «األمناء» أنّ الحوارات بشأن التعديل الوزاري يف حكومة الرشعية قد
وصل إىل طريق مسدود بعد خالفات حادة جرت بني أقطاب الرشعية حيث يرص اإلصالح
عىل أن يكون هو من يختار الوزارات الســيادية عن طريق وكالء له يف الرئاسة وهذا ما
عطل اختيار وزي ٍر للخارجية .
وعلمــت صحيفة «األمناء» أيضا أن خالفات بني معــن عبدامللك وأحمد العييس قد
طغت عىل التعديل الوزاري الحاصل يف ما يخص ملف النفط .
وأكدت تلك املصادر أن معني قام برتشــيح أشخاص لتويل حقائب وزارية وهذا أمر
قوبل بالرفض .
الــركاين رئيس مجلس النواب وبحســب املصادر دخل ً
أيضــا بخط الخالفات عىل
التعديل الوزاري حيث أرص عىل بعض الوزارات منها الخارجية وهو ما أسهم يف تفاقم
التنافس املحموم والرصاع بني األطراف .
مصــادر قالت أيضا لـ»األمناء»إن التحالف أبدى اســتيائه من تلك الخالفات واقرتح
تأجيل التعديل الوزاري إىل بعد عيد األضحى املبارك.

