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كشف أسباب التوتر يف اجلنوب واندالع األحداث ..

كاتب �سعودي  :احلرب حتتاج قتاال واجللو�س يف املع�سكرات والفنادق لن يحرر وطنا
األمناء/خاص :

قال كاتب ومحلل سيايس سعودي :إن من بني أسباب التوتر
يف الجنوب واندالع األحداث تلو األحداث فيه شعور الجنوبيني
بأن اإلصالحيني بدال من أن يتجهوا بالســاح
والعتاد الــذي زودهم به التحالف لتحرير تعز
ورصواح دفعــوا وجنودهــم القادمني من
الشــال إىل معسكرات عدن وبحسب تعبريه
«هنا بدأ التوتر جنوبـ ًـا».
وأضاف الكاتب السعودي أحمد عوض أن
« املجلس االنتقايل ظهــر وأصبح لديه أتباع
ومؤيدون يرون يف حكومة «الرشعية» مجرد
وجه آخــر لنظام صالح وحلفائــه ُ
القدامى،
أبناء الجنوب يقاتلون الحويث بوضوح فيام التابعون لإلصالح
واملؤمتر يجتمعون يف الجنوب بال عمل».
ولفت عوض إىل انــدالع األحداث األخرية ،وظهور قوة غري

متوقعة ،آالف من الجنود التابعني للرشعية ُمدججني باألسلحة
يدحرون قوات املجلس االنتقايل يف شــبوة وغريها  ،مشريا أن
الرشعية ترفض التنازل لرفــاق الخنادق بأن تتحاور معهم يف
جدة ،وقال  :التعنت غري منطقي ويجب أن ال تتوقع الرشعية أن
يقصف التحالف أبناء الجنوب.
وأعــرب الكاتب الســعودي /أحمد عوض يف
تحليل ســيايس نرشه يف صحيفة «عكاظ» عن
أمله أن تتحرك قوات الرشعية باتجاه تعز ثم ذمار
فصنعاء ،أن نرى حس ً
ام لهذه الحرب.
وعن أهداف الحرب قال الكاتب  :للحرب هدفان؛
األول إعادة الرشعية ،الثاين حامية حدودنا ،تحقق
الثاين ألنه ُمرتبــط بجنودنا فقــط ،فيام األول
سيبقى أســر ًا لرغبة الرشعية والشعب اليمني،
الحرب تحتاج قتا ًال ،الجلوس يف املعسكرات والفنادق لن ُيحرر
وطن ًا  ..أيها اليمن ّيون هي حر ُبكم وليست حربنا.

طيار جنوبي :غدر � 4سبتمرب �شاهد على خيانة قطر
األمناء/خاص:

قــال العقيد طيار جنويب ،أنيس قاســم املفلحي ،يف
الذكرى الرابعة لـ  4ســبتمرب (أيلــول)  ،2015إن «العامل
فوجئ يف ذلك اليوم ،بواحدة مــن أكرب عمليات الخيانة
لدول التحالف دعم الرشعية يف اليمن».
وأوضح املفلحي يف ترصيح ملوقــع «العرب مبارش»،
«يف صبيحة يوم الجمعة من ذلــك اليوم ،وقعت الخيانة
الكــرى التــي ارتكبها تنظيــم اإلخــوان اإلصالحي ،
بتخطيط ومتويل رجال املخابرات القطريني ،وبتنســيق
مــع االنقالبيني الحوثيني ،حيث فوجئ الشــعب والعامل
واألشــقاء يف دول الخليج ،بواحدة مــن أكرب العمليات
النوعية يف الخيانة لــدول التحالف ،عندما أقدمت بعض
عنارص اإلخوان اإلرهابية ،تســاندها عنارص من القاعدة
املندسني بني جنود الجيش الوطني يف اللواء  107مشاة،

بإطالق صاروخ حراري موجه عرب إحداثيات دقيقة أُرسلت
من داخل ثكنات اللواء  107مشاة».
وأضاف املفلحي »:أن الصاروخ أصاب بشــكل مبارش
مخــازن ومســتودع الذخائر الــذي كان بجانب مكاتب
وثكنات الجنود اإلماراتيني ،والســعوديني ،والبحرينيني
وأيض ًا اليمنيني ،األمر الذي ولــد انفجار ًا ضخ ً
ام أدى إىل
استشهاد  45جندي ًا إمارتي ًا و 10سعوديني ،و 5بحرينيني،
باإلضافة إىل  32ميني ًا».
ِ
يكتف
وتابع «والغريب يف األمر أن املخطط القطري مل
بتلــك العملية اإلرهابية الخبيثة ،بــل أعطيت األوامر لهم
بتصفية من نجا منهم ،بإطالق النار العشوايئ من بنادق
عنارص داعش املندسني بني الجنود ،وهذا ما حدث بالفعل،
فأصيب كثري من الجنود مبا فيهــم إماراتيون غري الذين
استهدفوا باالنفجار األول ،وكان عددهم  7جنود ،وكانت
إصاباتهم خطرة واستشهدوا الحق ًا».

حلف �أبناء يافع ي�ؤكد وقوفه التام مع �شعب اجلنوب وي�ستنكر حمالت الإ�ساءة للإمارات
أكد حلف أبنــاء يافع وقوفه التام
مع شــعب الجنوب وقضيته العادلة
ورفضه التطورات العسكرية األخرية
التي حاولت فيها تلك القوى اإلرهابية
اجتياح الجنوب للمرة الثالثة.
ونفــى الحلف يف بيان صادر عنه
تلقت «األمناء» نســخة منه ما نسب
إليه وحمل يف طياته التهديد والوعيد
القاطني أرض
ألبناء املناطق الشاملية
ّ
الجنوب.
وقال حلف أبناء يافع يف بيانه »:
إننا إذ نشــارك أبناء الجنوب العريب،
نضالهــم يف ســبيل إحقــاق الحق
واســتعادته،مل نكن يوما بعيدين عن
األحداث،التي متر بها بالدنا ،ال سيام
األحــداث األخرية ،التي حــاول فيها
جحافل الغــزاة ،اإلرهابيني ،وتحت

عباءة الرشعية الزحــف نحو بالدنا
للمــرة الثالثة ،األمر الــذي حز يف
ومآس ال
جراح
نفوسنا ملا خلفوه من
ٍ
ٍ
تندمل يف قلوبنا «.
وحث الحلف أبناء شــعب الجنوب
عىل الصمود والثبات ،معر ًبا عن أمله
من كافة األطراف السياســية التوجه
إىل حوار ســيايس يفــي إىل حل
تتوافق عليه جميع األطراف .
وأضاف حلف أبنــاء يافع بالقول
« :وعرفان ًا منا بالــدور العظيم لدول
التحالف العريب وموقفها الشــجاع
يف مساندة شــعبنا والتصدي لقوى
اإلرهاب ورفض ًا للحمــات املغرضة
التي تشــن عــى دولــة اإلمارات
العربيــة املتحــدة والتصــدي لها ،
وفضح الجهــات التي تقف خلف تلك

ر�سوب جميع طالب ثانوية ب�إحدى مديريات ح�ضرموت
األمناء  /خاص :

بعد إعــان نتائج الثانويــة العامة يوم
أمس األول تبني رسوب جميع طالب ثانوية
مديرية رخية يف وادي حرضموت يف نتائج

6

الثانوية العامة لهذا العام.
مدير تربية مديرية رخية األســتاذ هاشم
الحامد أوضح أن سبب الرســوب هو امتناع
جميع الطالب عــن الدخــول المتحان مادة
الرياضيات القســم األديب ومــادة الفيزياء

ً
واســتجابة لدعوة القيادة
الحمالت،
السياسية يف املجلس ممثلة بسيادة
اللواء عيدروس الزبيدي باالحتشــاد
ملليونية الوفاء نؤكــد دعمنا إلقامة
املليونية وحرصنا عىل إنجاحها بكل
السبل ،ونهيب بأبناء شعبنا الجنويب
تلبية نداء الواجب والوفاء لألشــقاء
باالحتشاد للمليونية « .
وختم البيان بالوقل « :نؤكد للجميع
أننا دعاة ســلم  ،وننبــذ الدعوة إىل
الحروب والرصاعات أي ًا كان شكلها؛
لكننا بنفس الوقت نحتفظ ألنفســنا
ولشــعبنا بحق الدفاع عــن النفس
والوطن  ،وذلك مبــا ال يتعارض مع
مبادئ الرشيعة اإلسالمية واألعراف
والتقاليد املتبعة».
للقسم العلمي .
وأشار إىل أن أسباب امتناعهم عن االمتحان
غري مقبولة وغري مقنعــة كإرضاب املعلمني
وعدم اســتكامل منهج االمتحان املقرر ،هذا
العذر الذي نفاه مدير تربية املديرية.
الجدير بالذكر :إن هــذه أول حادثه امتناع
جامعي عن االمتحــان تحدث لطالب الثانوية
العامة .

بحاح يلتقي وزيرة خارجية ال�سويد
األمناء  /خاص:

التقى دولة رئيس
الوزراء السابق خالد
بحاح يوم أمس وزيرة
خارجية الســويدة
مارغو والســروم ،
وذلك مناقشــة سبل
السالم يف املنطقة .
وقــال بحاح يف
تغريــدة نرشها عرب
حســابه عىل تويرت
رصدتها (األمناء)  « :ســعدت بدعوة الســفارة الســويدية للقاء وزيرة
خارجيتها معايل مارغو والسرتوم ،التي تقوم بجولة يف املنطقة».
وعن طبيعة اللقاء قال بحاح  « :كانت مناسبة ج ّيدة للحديث عن واقع
األحداث نحو الســام يف بالدنا وخاصة الوضع االقتصادي الهش وآثاره
مع طرف مهم يف االتحاد األورويب.

مهاجمــا قيادات حكومة الشرعية :
قيادي يف االنتقالي
ً

انتهازيون ومبتزون ولو مل يكونوا
كذلك ملا �سقطت �صنعاء !
األمناء/خاص:

هاجم ممثــل اإلدارة العامة
للشــؤون الخارجيــة للمجلس
االنتقــايل الجنــويب عــادل
الشــبحي ،قيــادات حكومــة
الرشعية اليمنيــة بعد رفضهم
الجلوس مع االنتقايل يف حوار
جدة ,حيث قال :إنهم انتهازيون
ومبتزون.
وقال الشــبحي يف تغريدة
نرشها عىل حسابه يف «تويرت»:
«انتهازيــون ومبتــزون ولو مل
يكونوا كذلك ملا سقطت صنعاء
وما تركوا الحويث فيها ســنوات
وما عينوا قيادات فاشلة وحاقدة
ومنتقمة يف الجنــوب لتمرير
أجندات ومشــاريع تتناقض مع

أهل األرض والتحالف».
جــاء ذلك يف مجمــل رده
عىل تســاؤالت طرحها الخبري
الســعودي عبداللــه غانــم
القحطاين بشأن تباطؤ حكومة
الرشعيــة يف الذهاب إىل حوار
جدة مــع املجلــس االنتقايل
الجنويبّ .

جريفيث يقرتح ت�سليم ال�سلطة يف اجلنوب
للمجل�س االنتقايل وت�شكيل حكومة جديدة
األمناء/صحف:

قدم مبعوث األمــم املتحدة
مارتــن جريفيــث ،إىل مجلس
األمن الدويل ،حال سياسي ًا جديد
إلنهاء األزمــة اليمنية ،وإيجاد
توافق بني األطراف السياســية
التــي لها وجــود حقيقي عىل
األرض.
وكشــف موقــع “تاكتيكال
ريبــورت” االســتخبارايت عن
مرشوع جديد للحل الســيايس
يف اليمن أعــده مبعوث األمم
املتحدة مارتن جريفيث.
وبحســب املوقع؛ فإن جريفيث يقرتح أن يدار اليمن بواســطة
حكومة فيدرالية عىل أن يتم تقســيم البالد جغرافيا إىل ثالث مناطق
(أقاليم) ،منطقة شــالية وعاصمتها صنعاء ،ومنطقة وســطى
وعاصمتها تعز ،ومنطقة جنوبية وعاصمتها عدن.
ويقرتح مــروع “غريفيث” أيضا أن يتم إرشاك الحوثيني كجهة
رابعة يف حكم اليمن جنبا إىل جنب مع الحكومة الرشعية واملجلس
االنتقايل الجنويب واملؤمتر الشعبي العام .
كام يتضمن االقرتاح تشــكيل مجلس رئايس بقيادة الرئيس “عبد
ربه منصور هادي” إلدارة شؤون اليمن لحني عقد انتخابات جديدة.

