
2 www.alomanaa.net

Thursday - 21 oct 2021 - No: 1306 اخلــــــمي�س  21 اأكتوبر 2021م - املوافق 1٥ ربيع الأول 1443هـ - العدد 130٦

األمناء /غازي العلــــــوي : 

“الجرمية اإلرهابيــة لن تنال منا وال 
من عزامئنا بل زادتنا إرصارا عىل امليض 
نحو إعــادة وجه عدن املــرق” بهذه 
العبارة علق محافظ العاصمة عدن أحمد 
حامد مللس عىل جرمية استهداف موكبه 
السقطري والتي  الزراعة ســامل  ووزير 
بأعجوبة وسقط خاللها ستة  نجا منها 

شهداء وسبعة جرحى.
مللس وعد فأوىف، وها هو اليوم وبعد 
حوايل عرة أيام فقــط يقلب الطاولة 
عــىل قوى اإلرهــاب والنفــوذ بحزمة 
التي من شــأنها  العملية  من اإلجراءات 
وتوجيه  املواطنني  معاناة  من  التخفيف 
القــوى ومن تقف  صفعة قويــة لتلك 

خلفها من األدوات.

من حاول قتل مللس؟ وملاذا؟
أحد عــر يوما مرت مــن محاولة 
االغتيال الفاشلة التي تعرض لها املحافظ 
أكتوبر  العــارش من  مللس، وتحديدا يف 
الجاري، وما زال الســؤال قامئا ويرتدد 
عىل ألســنة الكثري من الناس: من حاول 

اغتيال املحافظ مللس؟ وملاذا؟
الشــواهد  جملة  من  الرغــم  وعىل 
التي  الجهــات  تكشــف  التي  والقرائن 
املحافظ  اغتيــال  محاولة  خلــف  تقف 
مللــس والهدف من تنفيذهــا إال  أن ذلك 
والعســكرية  األمنية  األجهزة  يعطي  ال 
رسمية  وبصورة  الكشف  واالستخبارية 
املتورطني  األشــخاص  أو  الجهــة  عن 
بارتكاب الجرمية، عىل اعتبار أن الجرمية 
تندرج ضمن قامئة الجرائم السياســية 
أمنية  جنوبية  قيادات  اســتهدفت  التي 
خلفها  تقف  والتي  ومدنية  وعســكرية 
ما  اإلمكانيات  من  متتلك  منظمة  جهات 
بدقة وعناية  تنفيذ جرامئها  ميكنها من 
فائقة لثقتهــا أن لديها من الحصانة ما 
يكفيها لإلفالت من العقاب، وهو أمر بات 
مفرغا منــه خصوصا بعد هذه الجرمية 
وما تبعها من أحداث وتداعيات كشــفت 
الوجه الخفي لقــوى اإلرهاب املرتبصة 

بالجنوب وأمنه واستقراره.
ويــرى مراقبــون وسياســيون يف 
الهجــوم  أن  لـ«األمنــاء«  ترصيحــات 
اإلرهايب الذي تعــرض له موكب مللس ال 
ميكن فصله عن عديد األحداث التي وقعت 

يف الجنوب عىل مدار الفرتات املاضية.
وأكدوا بــأن الهجــوم اإلرهايب وّثق 
بشــكل واضح للعيان حجم املؤامرة التي 
قوى  تنّفذها  والتي  الجنوب،  لها  يتعرض 
الرعية  مليشيا  ســواء  اإلرهابية  الر 

اإلخوانية أو املليشيات الحوثية.

من الجهة املســتفيدة من اغتيال 
مللس؟

“رشعية اإلخوان هي املســتفيدة من 
تنفيــذ جرمية محاولــة اغتيال املحافظ 
مللس” بهذه الكلامت تحدث أحد املواطنني 
بعفويــة وتلقائية لصحيفــة »األمناء«. 
بالقول: »كل ما يحصل يف عدن  وأضاف 
اإلصالح  حــزب  خلفه  يقــف  والجنوب 
الرعية  مفاصل  عىل  املسيطر  اإلرهايب 
اليمنية، فهــو املســتفيد األول واألخري 
من أي فــوىض يف الجنــوب، والقضاء 
ليك  الجنوبية  والكــوادر  القيادات  عىل 
يتســنى له االنقضاض الحتالل العاصمة 
عدن والجنوب مــرة أخرى، ولكن هيهات 
له هذا فكلنا مشــاريع شهادة وسنقف 
خلف قيادتنا الجنوبية واملجلس االنتقايل 
تلوح  بأنهــا  نرى  حــرب  غامر  لخوض 

باألفق«.
محاولة  سياســية  مصادر  وأرجعت 
استهداف املحافظ وقيادات االنتقايل إىل 

التي حققتها مؤخرا خصوصا  النجاحات 
بالجانب األمني. مصادر سياسية أضافت 
بالقول:  لـ«األمناء«  حديثها  ســياق  يف 
“ مــن املتوقع أّنــه كلــام زادت القيادة 
السياسية الجنوبية - املتمثلة يف املجلس 
االنتقايل - من نجاحاتها االســرتاتيجية، 
وباألخص عىل الصعيد األمني، فإّن األمر 
سيكون مردوًدا عليه من مليشيا الرعية 
بتوّســعها يف العمليــات اإلرهابية التي 

تستهدف الجنوب”.
وتحاول الرعية إعــادة الجنوب إىل 
اســتقرار  أي  هدم  بغية  الفوىض،  مربع 
تحقق أو إنجــاز تم التوّصل إليه، وال تجد 
املليشيات اإلخوانية سبياًل أمامها إال إثارة 

الجنوب بأزمات متعددة األوجه.

مللس يشهر سالح الحزم والعزم 
ملواجهة التحديات

اتخذ أحمد حامد مللس - محافظ عدن 
- جملة من اإلجراءات االقتصادية واملالية 
استهدفت  املاضيني  اليومني  خالل  املهمة 
باألســاس وقف انهيارات العملة املحلية 
وضبــط األســعار التي تشــهد ارتفاًعا 
متواصال منذ أن قررت الرعية اإلخوانية 

شن “حروب الدوالر” ضد أبناء الجنوب.
يف  املواطنني  إلثارة  الرعية  وتسعى 
املجلس  إرباك  ومحاولــة  عدن  العاصمة 
االنتقايل الجنويب الذي يواجه حرب قوى 
الشامل عىل جبهات مختلفة، وتستهدف 
خلق أزمات معيشية يف عاصمة الجنوب 

تساعدها عىل تنفيذ مخططاتها الساعية 
إلغراق عدن يف الفوىض وإيجاد مربرات 
إليها يف  املمكن أن تســتند  منطقية من 
حال قــررت ترحيل وزرائهــا مرة أخرى، 
تحديدا وأنهــا ما زالت ُتــرص عىل عدم 

عودتهم بشكل كامل الستئناف أعاملهم.
خلفها  ومن  اإلخوانية-  الرعية  تجد 
جــرال اإلرهــاب عيل محســن األحمر 
الذي يتــورط يف القدر األكرب من الجرائم 
املرتكبة يف الجنوب- أن إشــهار ســالح 
بنتائجه  يــأِت  مل  واإلرهاب  االغتيــاالت 
املرجوة، بعــد أن نجا املحافظ أحمد حامد 
مللس ووزير الزراعة ســامل الســقطري 
من عملية غادرة األســبوع قبل املايض، 
وقــد تواجه بغضــب دويل متصاعد يف 
حال قررت ارتــكاب جرائم إرهابية أخرى 
يف الوقــت الحايل بعد أن حارصتها قوى 
إقليميــة عديدة مبطالبهــا الحثيثة عىل 

رضورة تنفيذ اتفاق الرياض.
وكذلك فإن ورقــة الخاليا النامئة التي 
استخدمتها رشعية اإلخوان مؤخرا ستجد 
صعوبــات يف تحركها مجــددا بالوقت 
القوية  األمنيــة  القبضة  بفعــل  الحايل 
لألجهزة األمنيــة، وبالتايل فإنها مل تجد 
بديال عن إشــهار ســالح العملة املحلية 
لتأليب املواطنني عــىل املجلس االنتقايل 
الجنويب، غري أن وعي أبناء عدن بطبيعة 
التي تحاك ضدهــم تجعلهم  املؤامــرات 

يرفضون االنجرار ملا تصبو إليه الرعية.
ويف املقابل فــإن محافظ عدن أحمد 

حامد مللس اتخذ جملة من اإلجراءات التي 
هدفت لوقف تدهور العملة، إذ تراجع سعر 
رصف الــدوالر يف العاصمة عدن، بينام 

أوقفت رشكات الرصافة عمليات البيع.
التعامالت  كام حظر أحمد حامد مللس 
بالعمالت  والتجارية  السكنية  واإليجارات 
يوم  قرار  والعربية، وكلــف يف  األجنبية 
األحد، بوضــع خطة عمل إلخضاع جميع 
املحلية،  العملة  إىل  والعقــود  التعامالت 

ورسيانها يف غضون أسبوع.
ومنع مللس بيع وتــداول عبوات املياه 
املعدنية الواردة من مناطق سيطرة مليشيا 
مياه  مصانع  ووجــه  اإلرهابية،  الحويث 
الرب املعدنيــة يف أنحاء العاصمة ببيع 
قنينة املياه ســعة 750 مل بـ150 رياال، 
وسعة لرتين بـ 150 رياال، وسعة 20 لرتا 
بسعر 300 ريال، وقرر رسيان التعليامت 
الجديدة، بدءا من يوم 25 أكتوبر الجاري، 

ملالحقة املخالفني بتدابري قانونية.
األجهزة  أحمد حامد مللس  وكذلك كلف 
التنفيذية بشــن حملة رقابة عىل أسواق 
بيع اللحوم ، وشــدد عىل مطابقة أسعار 
املعلنة من مؤسســة  بالتســعرية  البيع 
املســالخ يف العاصمة عــدن، ومعاقبة 
املحال املخالفة بإغالقها وتغريم أصحابها.

وتتزامن الحملة مــع جهود تنظيمية 
ورقابية عــىل محال بيع األســامك يف 
السوق املحلية بالعاصمة، لضامن التزامها 

بالتسعرية.
وأصدر املحافظ مللس أمس األول قرارا 

العامة  املجتمعية  للجان  إدارة  بتأســيس 
ضمن األجهزة التنفيذية.

أحمد  القــرار- عيل  وعني – مبوجب 
النمــري مديًرا إلدارة اللجــان املجتمعية 
الشــعوي  عبدالله  وعبدالرحمن  العامة، 

نائًبا له.

أهــداف  أحــد  االنتقــايل  رضب 
محاولة اغتيال مللس 

وراء  اإلخوانيــة  الرعيــة  هدفــت 
محاولتها اإلرهابية الغاشمة يف العاصمة 
التي  العديدة  املكاســب  أن تنال من  عدن 
حققها املجلــس االنتقايل الجنويب خالل 
السنوات املاضية، بعد أن أضحى ممثال عن 
باعرتاف  ويحظى  العادلة  الجنوب  قضية 
وهو  الدويل،  املجتمــع  واحرتام  وتقدير 
ما دفعها الســتهداف ممثــيل االنتقايل 
ضمن الشق السيايس التفاق الرياض يف 
محاولة إلعادة عقارب الساعة إىل الخلف.

واســتطاع االنتقايل أن يحدث تناغاًم 
بني جهوده السياسية والدبلوماسية وبني 
حفاظه عىل املكتسبات التي حققها عىل 
األرض وهو ما يدفع الرعية للجوء إىل 
استخدام العنف وإشهار سالح االغتياالت 
بحق كوادره السياسية املهمة، غري أن تلك 
املجتمع  أمام  الرعيــة  تضع  املحاوالت 
الدويل يف صــورة الطرف اإلرهايب الذي 
التي  واالنتهاكات  الجرائــم  نفس  يرتكب 
الحوثية إلفشــال  املليشــيات  بها  تقوم 

السالم.

حيدان يعني حوثيا يف من�صب رفيع بوزارة الداخلية
قناة اجلزيرة تكّذب نف�صها وتف�صح الإخوان وتن�صف الإمارات
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ضخ 120 مليون دوالر إلى السوق وأنباء عن وديعة سعودية جديدة بشروط

اللواء بن بريك يلمح بالإدارة الذاتية ويوؤكد: اجلوع كافر ومن اأنذر فقد اأعذر

إجراءات وقرارات مهمة استهدفت وقف انهيار العملة وضبط األسعار:
¿ نظم عملية بيع وت�صويق الأ�صماك وو�صع �صوابط لها¿ وجه بتنفيذ حملة رقابة على اأ�صواق بيع اللحوم¿ منع دخول المياه المعدنية الواردة من مناطق ال�صمال ¿ حظر التعامالت والإيجارات ال�صكنية والتجارية بالعمالت الأجنبية

ملل�س ُي�صهر �صالح احلزم واحل�صم

¿ كيف قلب لمل�س الطاولة على قوى الإرهاب والنفوذ؟¿ ما الإجراءات العملية التي رد بها على محاولة اغتياله؟¿ من حاول قتل رائد التنمية والتغيير؟ ولماذا؟¿ من الم�صتفيد من محاولة اغتيال المحافظ لمل�س؟¿ ما الوعد الذي قطعه لمل�س عقب تعر�صه لمحاولة الغتيال؟
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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
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تقرير

األمناء / خاص :
التي  املتســارعة  األحداث  كشــفت 
تشهدها العاصمة عدن عن سيناريوهات 
قادمة يجري التحضري لها من قبل تنظيم 
اإلخوان تحت غطــاء الرشعية ، بدء من 
محاربــة حكومة املناصفــة وصواًل إىل 
تحشيد القوات العسكرية املوالية للتنظيم 
يف أطراف املحافظــات الجنوبية املحررة 
ناهيك عن حرب الخدمات التي يتعرض لها 
األهايل من أجل إضعاف املجلس االنتقايل 
املحرومة حتى من  العســكرية  والقوات 

مرتباتها الشهرية.
ما يجري داخــل العاصمة عدن ليس 
مبعزل عن ما يجري من تحركات إخوانية 
يف أبني وشــبوة وتعــز ، خصوصا مع 
إرصار اإلخوان تحت غطاء الرشعية عىل 
األوضاع  وإعادة  الرياض  اتفاق  إفشــال 
والعمليات العســكرية مــن أجل احتياج 

عدن والسيطرة عليها.

خروج احلكومة من عدن
منذ اليــوم األول لها يف عدن وضعت 
الحكومة الجديدة عدد من امللفات الهامة 
عىل رأس أولوياتها القادمة من تحســني 
الخدمات ورصف املرتبات بشــكل منتظم 
واالقتصادية  املعيشية  األوضاع  وتحسني 
، إال أن تلك امللفات كانت تصدم بتحركات 
إخوانية داخل الرشعية ذاتها التي ســعت 
الحكومة  اللحظــات األوىل لوصول  منذ 
عىل إفشــالها وإضعافها وإجبارها عىل 

الخروج من املدينة.
مغادرة الحكومة قبل أكرث من شــهر 
العاصمة عدن مل يــأيت من فراغ بل جاء 
وفق خطــة إخوانية مدروســة بدء من 
أمامها من  العراقيل والصعوبــات  وضع 
أجل عدم اإليفاء بالتزامها تجاه املواطنني 
لتحقيق  بذلتها  التي  الجهود  بالرغم من   ،

أي تقدم ملموس للمحافظات املحررة.

أزمات مفتعلة 
التي  املفتعلة  االزمــات  مــن  الكثري 

تعيشــها عدن واملحافظــات املحررة من 
ودفعها  وإفشالها  الحكومة  إضعاف  أجل 
 ، وحوثية  إخوانية  أجندة  لخدمة  للهروب 
رغم وعود الرشعية املختطفة من اإلخوان 
إال  الجديدة  للحكومة  الدعم  أوجه  بتقديم 
الذي فاقم  الوعود تبخــرت األمر  أن تلك 
من األزمــات بدء من تأخر رصف املرتبات 
وأزمات الكهرباء واملياه والصحة وغريها.

إىل  املفتعلة  األزمــات  حدة  ووصلت 
واالحتجاجية  الشعبية  التظاهرات  خروج 
كان أبرزها تظاهرة العسكريني واألمنيني 
الجنوبيــني وصلوا إىل قرص املعاشــيق 
إليصال صوتهــم برضورة رصف مرتبات 
الجنود املتأخرة منــذ أكرث من نصف عام 
ناهيك عن تســوية الكثري من املرسحني 
قرسا من وظائفهم عقب حرب صيف  94.
وخــال الشــهرين املاضيني عملت 
الحكومة عىل توقيــع اتفاقية منحة مع 
االشقاء يف الســعودية لتأمني املشتقات 
النفطية  ملحطــات الكهرباء يف عدن هو 
ما استبرش به أهايل عدن خري مع وصول 

الدفعة األوىل قبل أيام.
مل يلمــس املواطنني أي تحســن يف 
خدمة الكهرباء بل زادت حدة االنطفاءات 
بأعطال  التحجج  وســط  كبري  بشــكل 
الخدمة بســبب  املحطــات عن  وخروج 

والضغط وغريها .
مطلع العــام الحايل أعلنت الحكومة 
الجديدة عن قرب دخــول محطة الرئيس 
أبريل املنرصم  الجديدة للخدمة يف مطلع 
وهو ما مل يتم حتى اللحظة رغم جاهزية 
املحطة التي ســتخفف كثــريا من حدة 

االنطفاءات.

محاولة إضعاف االنتقالي 
قطع مرتبات الجنود وتفاقم األزمات 
الخدمية يف عــدن واملحافظات الجنوبية 
املجاورة لها تنــدرج ضمن خطة إخوانية 
مدروســة جرى التحضري لهــا واإلعداد 
لتنفيذ بشــكل احــرايف داخل الرشعية 
ولتحقيق هدف أســايس يتمثل يف نسف 
اتفاق الرياض وما تضمنه من بنود تخدم 
البلــد واملواطنــني يف مواجهة املرشوع 

اإليراين الخبيث الذي تقوده ميليشــيات 
الحويث االنقابية.

نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
هاين بن بريك كشف عن مخطط إخواين 
يجري تنفيذه من أجــل إضعاف املجلس 
وقواته عرب ســاح حــرب الخدمات يف 

عدن.
وقال " من يريــد أن يقحم االنتقايل 
يف تعطيــل الخدمات ومنهــا الكهرباء 
ويخطط لذلك، هــو ذاته الذي يقف خلف 
تعطيــل أداء حكومــة املناصفة، فنجاح 
إدارته،  لنجاح  إثبات  باالنتقايل  الحكومة 
فــكان البد للشــيطان أن يعطل ويتفنن 
بتعذيب الشــعب ويقــول االنتقايل هو 
الحكومــة!!!  االنتقايل خيار شــعب فا 

تعبثوا مع الشعب.

تفاصيل خطة إخوانية 
مينية  وحكومية  سياســية  مصادر 
كشفت عن تفاصيل خطة إخوانية يجري 
االنتقايل  املجلس  ضــد  ببطيء  تنفيذها 
وقواته العســكرية ، حيــث تتمحور تلك 

الخطة عىل ثاثة محاور رئيسية.
وقالت املصــادر أن الخطة اإلخوانية 
لحلحلة  الحكومــة  تحــركات  مع  بدأت 
مشكلة املرتبات املتأخرة وأزمة الكهرباء ، 
حيث تركز املحور األول عىل إطاق حرب 
خدمات ضد أهــايل املناطق التي يحظى 
فيها يف مقدمتها  ونفوذ  بقوة  االنتقايل 
العاصمة عدن وهــو ما جرى تنفيذه من 
خلق أزمات وقود ورفع أســعارها بشكل 
التي  الكهرباء  جنوين وكذا تفاقم أزمــة 
باتت املشــكلة األساسية ناهيك عن أزمة 
املياه والتدهور الصحي املســتمر يف ظل 
لفريوس  الثانية  الجائحــة  تفيش  عودة 
كورونا وتسجيل عدن الكثري من اإلصابات 

والوفيات.
وأشارت املصادر إىل أن املحور الثاين 
داخلية ضد  ثــورات  اشــعال  يتمثل يف 
املجلس االنتقايل وتحــت مظلة املطالبة 
بالخدمات األساســية ، واســتغال تلك 
لتحميل  مســارها  وحــرف  التظاهرات 

االنتقــايل الجنويب املســؤولية الكاملة 
وتوجيه اتهامات بطرد الحكومة وإفشال 
وغريها  القضاء  وعرقلة عــودة  مهامها 
التي تروج لها بشكل شبه  من االتهامات 
القنوات اإلخوانية ووسائل اإلعام  يومي 
التابعة لها وللحكومة الرشعية املختطفة 

يف الخارج.
الثالث  املحــور  أن  املصادر  وأضافت 
يتمثل يف الحشد العسكري املتواصل الذي 
يجري حاليا يف أبني وشــبوة وتعز من 
أجل التحضري لعمليات عســكرية واسعة 
االنتقايل  للمجلس  التابعــة  القوات  ضد 
الجنــويب للوصول إىل عدن والســيطرة 

عليها.

القاعدة تظهر بشكل علني يف أبني 
خال األيــام املاضية صعــد تنظيم 
اإلرهايب من هجامتها وعمليات  القاعدة 
االســتهداف ضد القوات الجنوبية ممثلة 
مديريات  عــدة  يف  األمنــي  بالحــزام 
مبحافظة أبني ، وهو ما أكدت التسجيات 
املرئية التي بثها التنظيم مؤخرا والتي تؤكد 
أن عمليات اســتهداف القوات العسكرية 
التابعــة للمجلس االنتقــايل دخلت حيز 

التنفيذ من قبل تنظيم اإلخوان.
من  القاعدة  تســجيات  تضمنته  ما 
هجامت ضد قــوات االنتقايل فقط عرت 
حقيقــة العاقة بني القــوات اإلخوانية 
املتمركزة يف بعــض مديريات أبني وتلك 
تتحرك  باتــت  التي  اإلرهابية  العنــارص 
بحرية لتنفيذ عملياتهــا اإلرهابية ، كام 
أن الترصيحات التي تضمنتها التسجيات 
لعنارص وقيادات القاعــدة تؤكد حقيقة 
اإلرهابية  العنارص  لهذه  واملمولني  الرعاة 
يف أبني. وكانت مصادر عسكرية جنوبية 
لعنارص  كشــفت عن تحركات مكثفــة 
تنظيمــي القاعدة وداعــش يف أبني يف 
مناطــق ســيطرة ميليشــيات اإلخوان 
الرشعيــة ، حيث قامت تلك امليليشــيات 
للعنارص  بتقديم عتاد عســكري كبــري 
ضد  قادمة  عمليــات  لتنفيذ  اإلرهابيــة 

القوات الجنوبية.
وأكد املتحدث العسكري باسم املجلس 

االنتقــايل ومحور أبــني النقيب محمد 
النقيب "أن مايســمى الجيــش الوطني 
االخواين هــو من يحرك هــذه العنارص 
الحرب يف  إلشــعال جولة جديدة مــن 
الرياض وكتب  اتفاق  لنسف  ابني  جبهات 
تغريده  الرســمية  صفحته  عىل  النقيب 
اخــرى قائا :  تعزيــزات جديدة لعنارص 
القاعدة وداعش تصــل اىل منطقة قرن 

الكايس ومواقعها السابقة .
تتحرك  التعزيــزات  " هــذه  وقــال 
تحت غطاء ما يســمى بالجيش الوطني 
اإلخواين وتستخدم ساحه وآلياته وبزته 
العســكرية وتســعى يف اســتفزازاتها 
وتصعيدها اىل إشــعال جولة جديدة من 
الحرب يف إرصار منها عىل نســف اتفاق 
الرياض وافشاله، واختتم النقيب قائا : " 
نرصد تعزيزاتهم وما يحشدون ونحن لهم 

باملرصاد ".

االنتقالي يؤكد جاهزيته العسكرية 
تنبهت  املشبوهة  اإلخوانية  التحركات 
لهــا قيادة املجلس االنتقــايل الجنويب ، 
حيث سارع رئيس املجلس اللواء عيدروس 
للعاصمة عدن وعقد  العودة  إىل  الزبيدي 
سلســلة مــن االجتامعــات الهامة مع 
القيــادات املحلية والعســكرية من أجل 
املســتمرة  اإلخوانية  التحــركات  تدارس 

لنسف اتفاق الرياض.
ميدانية  نزوالت  رافقها  واالجتامعات 
واملعسكرات  املحاور  إىل  املجلس  لقيادات 
التابعة للقوات الجنوبية من أجل االطاع 
عىل الجاهزية القتالية ورفع االســتعداد 
القتــايل ملواجهة أية طــارئ أو عمليات 
اتفاق  تم نســف  عدائية قادمة يف حال 

الرياض من قبل الرشعية اإلخوانية.
االنتقايل  املجلــس  رئيــس  ولــوح 
باتخاذ موقف حازم وحاســم  الجنويب  
الجنويب حياة كرمية  مبا يضمن للشعب 
من خال تأمني االحتياجات األساســية 
وجدد  واالســتقرار،  األمن  ومتطلبــات 
التأكيد أن املجلس لن يقف موقف املتفرج 

عىل معاناة الشعب الجنويب 
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