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ال�صويف :لي�س لعلي حم�سن جي�ش وال مع الإخوان دولة والنخبة �ست�صل مـ�أرب م�ؤامرة الإخوان على ال�سلفيني يف كتاف
األمناء/خاص :

اعتــر الصحفي اليمنــي "نبيل
الصويف" أن ليس للجرنال عيل محسن
األحمر نائب رئيس الجمهورية جيش
وال مــع اإلخوان دولة  ,وأضاف  " :إذا
مل ينجح الحوار الذي دعت له اململكة
العربية الســعودية ,بــن االنتقايل
الجنويب والحكومة ســتصل النخب
مأرب وليس فقط ستستعيد عتق ".
وقال الصويف يف منشــور عىل
حسابه يف "فيســبوك" ":ليس لعيل
محسن جيش ،وال مع اإلخوان دولة..
معهم مصانع أكاذيب ضخمة ،تدوش
الناس مرة بعد مرة بعد مرة".

وأضاف ":بكرنــا اليوم واملقاومة
الجنوبيــة يف الســاحل رافعة إعالم
الجنــوب ،وكل الجنــوب مهــدد
بالفوىض ..غايــة مايقدر عليه عيل
محســن واإلخوان هو إثارة الفوىض
واملخاوف ..أما الســيطرة فام معهم
ما يســيطرون به ،هم قوى فســاد
ومحسوبية والله مايقدروا يسيطروا
حتى عىل محافظة".
وأشار الصويف ":أن شبوة التزال
مع نخبتهــا ،عدى عتــق التي كانت
والزالت كام سيئون بيد عيل محسن
وجامعات الفيد والتضليل .فقط خرس
الجنوب الفيس بوك وتويرت.

واســتطرد":هل تتذكرون 2011؟
مش كل يوم كانوا يعلنوا ســيطرتهم
عىل الرئاســة ،وكل يــوم وقد "عيل
عبداللــه صالح" هرب مــن مكان؟..
ياناس ملاذا تهزمنــا أكاذيب اإلخوان
مرة بعد مرة بعد مرة.
مختتــا ":االنتقــايل" ينتظر
بدئ الحــوار تحت رعايــة الرياض،
وألول مــرة إذا ســتجلس قوى الفيد
والفساد يف طاولة حوار مع الجنوب
وبضامنات إقليمية ..إن نجح الحوار
وإال فالنخب ســتصل مــأرب ،وليس
فقط ستستعيد عتق..مش كل من قدر
يطلق رصاصتني سيطر"..

قيادي يف االنتقايل ير�سل عدة ر�سائل للرئي�س هادي (تفا�صيل)
األمناء/خاص :

أرســل رئيــس دائــرة العالقات
الخارجيــة يف املجلــس االنتقــايل
الجنويب د.عيــدروس نرص النقيب ،
عددًا من الرسائل إىل الرئيس عبدربه
منصور هادي  ،نرشها عرب حســابه
عىل تويرت  ،وقال :إنــه خاطب فيها
الرئيس هادي مــن منطلق ما يقوله
املدافعون عنك ،وأنــا أكاد أكون أقرب
إليهم  ،يقولون :إنــك تفعل ما تفعل
تحــت ضغط دعــاة "الوحــدة ركن
اإلسالم الســادس" واليوم قد انضم
إليهــم جامعة "الوحــدة أو املوت" ،
مضيفــ ًا " :لنغلق ملف  ،٩٤هل تتذكر
كيف عاملوكــم عىل مدى عقدين من
الزمن؟".
ويف الرسالة األوىل قال د .النقيب
" :يا فخامة الرئيس جنوب  ٢٠١٩ليس
كجنوب  ٩٤وال حتى كجنوب ٢٠١٥م،
نشــأت حقائق جديــدة يدركها حتى
غري األذكياء ،ونعتقد أنك أذىك منهم ،
والقفز فوق هذه الحقائق تحت ضغط
دعاة االنتقــام أو أصحاب العنرتيات،
يفقدك حجة متثيل كل الشــعب  ..فال
تصدق أنك بــا حول وال قوة  ،وثق أن
معك أنصار الحق وما أكرثهم!".
ودعــا د .النقيــب الرئيس هادي
يف الرســالة الثانية لعــدم تصديق
من يعدونه بالنرص ومن يســتظلون
برشعيته  ،وقال د.النقيب  " :يا فخامة
الرئيــس  ! ..ال تصدق مــن يعدونك
بهزمية الحويث وهم يتواصلون معه
نهار ًا جهار ًا ،فلو كانوا قادرين لفعلوها
يف عــز ضعف الحــويث  ..ال تصدق
الذين يســتظلون برشعيتك ليحصدوا
املليارات ،ثم يهددونك بتســليم مأرب
للحوثيني إن مل تسلمهم الجنوب ،اقرأ
رســالتهم هذه جيد ًا لتكتشــف أن ال
رشعية تهمهم وال وطن.
يا فخامة الرئيس!".
وأضاف  :نحن ال نطلب منك إعالن
دولة الجنوب ،فنحن نعلم أن قرار ًا كهذا
جزءا من عملية سياسية
لن يكون إال ً
أشــمل  ..نحن نتمنى إعادة صياغة

األمناء /خاص :

كشــفت مصادر خاصة لـ"األمناء" عن تعرض أحد األلوية العسكرية
التابعة للســلفيني املرابطة يف محافظة صعدة ملؤامــرة من قبل "إخوان
اليمن" .
وأوضحت املصادر بأن لواء الوحدة الســلفي املرابط يف مديرية كتاف
ملحافظة صعدة تعرض ملؤامرة كبرية من قيادات حزب اإلصالح تهدد بإبادة
اللواء بالكامل .
وطبقــا للمصادر فقد تعرض اللواء للحصار من قبل مليشــيا الحويث
واالخوان ومل تجد مناشــدات قياداته أي تجــاوب من قبل قيادات الجيش
الوطني املوالية لألحمر .
واشارت املصادر بأن أكرث من " "300شــهيد سقطوا يوم أمس األول
يف ضل تكتم شــديد من قبل الرشعية وصمت مخيف من قبل قيادة وزارة
الدفاع .

الشليمي مخاطبا عناصر حزب اإلصالح ومن وصفهم بـ"املنبطحني ":

حرروا عا�صمتكم �صنعاء وحتدثوا بعدها عن
رجولتكم وجنابيكم �أما الآن؛ فال مكان لكم
األمناء /خاص :

تحالفاتك من خــال الرهان عىل من
ينرصون الشــعب وينرصهم وليس
املتاجرين بآالم الشــعب وبرشعيتك ،
فال تصدق أنك بدونهم ال يشء ،بل ثق
إنهم هم بدونك ال يشء".
أما الرســالة الثالثــة فخصصها
د.النقيب حــول نجاح هادي يف بناء
تحالف وطنــي متني  ،وقــال  " :يا
فخامة الرئيــس!  ..نجاحك يف بناء
تحالف وطني متــن يهم كل رشفاء
الجنوب والشــال  ،فال تســتصعب
التخلص ممــن خذلــوك عىل مدى
خمس ســنوات ألنهم لن يقدموا لك
شــيئا" .مذك ًرا هادي " :لقد ســلموا
صنعاء للحوثيني ،وهربوا وأنت رهن
االحتجــاز ،وعندما وعدوك بســحق
شعب الجنوب أنت تعلم ما جرى ،فإىل
متى تواصل الرهان عىل هؤالء؟
يا فخامة الرئيس!".
وأضــاف " :إن حلفاءك يعتقدون
أنهم ســيعيدون غزو الجنوب تحت
مظلة رشعيتك ،وهــم يضعونك مرة
أخرى أمــام خيارين :إمــا توريطك
يف التســر عليهم واالشــراك يف
الجرمية ،وإما كشفهم والدخول يف
أزهى صفحات التاريخ ،وأنت صاحب
االختيار  ،أما شعب الجنوب فقد تعلم
كيف يحرق منورهم الورقية الزائفة".
نظرة الرئيــس إىل حزب اإلصالح
كانت الرســالة الرابعــة( الرتويج)

أرســلها د.النقيب للرئيــس هادي :
"يا فخامة الرئيــس؛ إذا كنت تعتقد
أن الشــال هو حزب اإلصالح وعيل
محسن واملقديش والربكاين والعليمي
فأنت مخطئ فهؤالء مل يســتطيعوا
استعادة قراهم من يدي الحويث فكيف
سيســتعيدون لك الدولة؟ يف الشامل
آالف الرشفاء من املبعدين واملقصيني
من قبــل أولئــك ولو بحثــت عنهم
لجاؤوك؛ لكنك مل تفعل ،فجربها!".
ويف رسالة خامسة قال د .النقيب
 " :يا فخامة الرئيس؛ ال تعتقد أن من
تركوك وحيد ًا وولوا هاربني سيعيدون
لك الجنــوب ،بعد أن كرروا الفشــل
بتفــوق  ،أمامك أكرث مــن خيار غري
الرهان عىل هؤالء ،أحدها الرهان عىل
ماليني الرشفاء الجنوبيني ،وهو ما مل
تحاوله بعد ،فهــل تحاول النجاح ولو
ملرة واحدة بعد أن جربت الفشــل عدة
مرات؟".
وقــال د.النقيــب يف رســالته
السادســة واألخرية  " :يــا فحامة
الرئيــس؛ لقد خرست الشــال كله
بســبب الحلفاء الذيــن برهنوا أنهم
أسوأ من الحويث ،فاختار الشامليون
الحويث؛ ألنه أقل ســو ٍء من حلفائك
 ،أما الجنوبيــون فقد حددوا خيارهم
واختــاروا طريقهم فــا تخرسهم
باختياراتك السيئة لحلفائك الجنوبيني
مثلام خرست الشامل والشامليني".

هجوما الذعً ا عىل عنارص
شن املحلل العسكري الكويتي فهد الشليمي
ً
حزب اإلصالح املغردين يف تويرت والتــي وصفهم باملنبطحني واملتخاذلني
عن تحرير صنعاء.
وقال الشليمي يف سلسلة تغريدات له عىل (تويرت) رصدتها "األمناء"
":أيها اليمنيون املغردين املتبطحني بني أثيوبيا والدوحة وتركيا وماليزيا إن
كنتم رجا ًال كام تدعون ...احملوا سالحكم وحاربوا الحويث ،إن كنتم رجاال
حرروا عاصمتكم صنعاء".
وتابع قائال":إن كنتم رجاال اغســلوا عــار هروبكم مبهاجمة الحويث
عارا رضب نســاءكم من الحويث مبهاجمته يف رصواح وصنعاء
،اغسلوا ً
والجوف".
واستطرد بالقول وباللهجة اليمنية  ":اشتي أشوف إصالحي أو مرتزق
يهاجم الحويث".
وأضاف ":هل هناك رجال تحمل الجنايب تســتطيع مهاجمة الحويث
إذا مل تســتطيعوا اخلعوا جنابيكم واعطوها لنســاء اليمن الحرائر الذين
تظاهروا ضد الحويث ورضبهم وأنتم جالسون للقات والشيشة ".
وواصــل الشــليمي هجومه قائــ ً
ا ":إىل حزب اإلصــاح واملغردين
املنبطحني املســرزقني نحــن يف الخليج العريب قد ســئمنا من كذبكم
وغدركم وفســادكم وهوانكم ورسقاتكم وكالمكم الرخيص وتقاعســكم
املريب حرروا عاصمتكــم صنعاء وتحدثوا بعدها عن رجولتكم وجنابيكم؛
أما اآلن فال مكان لكم".

رئي�س انتقايل �شبوة  :الأمور طيبة يف عدن
والو�ضع حتت ال�سيطرة وال �صحة ملا يروج له العدو
األمناء /خاص :

طأمن الشيخ عيل محسن الســليامين رئيس القيادة املحلية للمجلس
االنتقايل شــبوة بـــ أن األمور يف العاصمة عدن تحت ســيطرة املجلس
االنتقايل .
وقال الشــيخ السليامين  ":نطمنئ جامهري شــعبنا الجنويب الصامد
بأن األمــور طيبة يف عدن ونحن حاليا يف عدن مع القيادة والوضع تحت
السيطرة  ..وال صحة ملا يروج من أخبار مضللة وفربكات إعالمية من العدو
ال صحة لها وأن األرض تقاتل معنا والله نارصنا ولو كره الغزاة الطامعون .
وأضاف" :ثقوا بالله ,ث ّم بعدالة قضيتنا وأن الحق سينترص ــ بإذن الله
ــ تحية لقواتنا الجنوبية املســلحة الصامدة  ..وسيتم دحر العدو وتحرير
كامل أرايض الجنوب الغايل والساعات القادمة ستكون حاسمة بإذن الله..

م�صادر  :الهجوم على عدن يظهر عدم التزام حكومة ال�شرعية بوقف �إطالق النار

األمناء /خاص :

قالت مصادر سياســية :إن الهجامت خالل
اليومــن املاضيني تظهر عــدم التزام حكومة
الرشعية مبا أعلنته مــن تهدئة ووقف إلطالق
النــار بدعوة من التحالف العــريب ،أو إنها يف
الواقع ال متلك ســلطة عىل املجاميع املسلحة

التي تقاتل ب ِـاسمها يف محافظتي أبني وعدن
جنويب البالد.
وأضافــت املصادر :إن هــذا التناقض يؤكد
ضعف الحكومة أو عدم جديتها يف السعي إىل
التهدئة والبحث عن حلول عرب الحوار .
أما املجلــس االنتقايل الجنــويب؛ فقد قال
املتحدث الرسمي ِباسمه يف منشور بفيسبوك:

إنه ”التزم بالتهدئة وفق بيان اللجنة السعودية
واإلماراتية املشــركة ،وأعطينا تعليامتنا لكافة
قواتنا بضبط النفس ،وإثبا ًتا لألشــقاء وللعامل
إننا نواجه قوات إرهابية ممولة من دول معادية
تخدم الحوثيني فقط ،وليســت قوات نظامية،
وال تلتزم ال بأوامــر حكومة رشعية وال بأوامر
التحالف العريب “.

وكان وزيــر الدفاع اليمنــي الفريق الركن
محمد املقديش قد وجــه االثنني املايض ،كافة
الوحدات العســكرية يف محافظات عدن وأبني
وشــبوة بوقف إطالق النار؛ اســتجابة لدعوة
قيادة تحالف دعم الرشعية يف اليمن وفقـ ًـا ملا
ذكرته وكالة األنباء اليمنية .

