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 جلنة اعتصام املهرة تستنكر تصريح حكومي يتهم ابناء احملافظة بافتعال الفوضى

 

 

 

 

 

 

ضباط امارتيني مينعون حمافظ حضرموت من إعادة تشغيل 
 ميناء الشحر

                              حصاد األسبوع
 نشرع أسبوعية تصدر عن موقع المشهد الجنوبي األول

  

قوات األمحر تقتحم حي السحيل يف سيئون ومتزق األعالم 
 اجلنوبية وصور عيدرس الزبيدي

 

أمن بيحان ينقلب على 
إداراة أمن شبوة ويرفض 

 قراراتها

حمتجون يقطعون الشوارع 
 الرئيسية باملكال

 

املهرة تهدد القوات 
السعودية خبيارات مفتوحة 

 اذا مل ترحل بالسلم
 

بن بريك حيذر من بركان 
جيتث أبو عوجاء وقوات 
 املنطقة العسكرية األوىل

http://www.salmashhad.com/news/44558
http://www.salmashhad.com/news/44558
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إغتيال شيخ سلفي في مأرب واصابع اإلتهام تتجه نحو حزب 
 اإلصالح

 

المكال تدشن مهرجان 

موسم البلدة السياحي 

م9102 . 

 

م 9102ُدشن فجر اليوم مهرجان موسم نجم البلدة السياحي 

بسيف حميد بمديرية مدينة المكال، وبرعاية رئيس المجلس 

اإلنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي وتنظيم 

القيادة المحلية للمجلس اإلنتقالي بالمحافظة ومديرية المكال، 

شواطئنا أجمل“ت شعار تح ”. 

 

وفي الحفل رحب نائب رئيس االدارة السياسية االستاذ عبدهللا 

باسنبل في كلمته نيابة عن القيادة المحلية للمجلس اإلنتقالي 

بمديرية المكال بـ عضو هيئة رئاسة المجلس االستاذ عقيل 

العطاس و مستشار محافظة محافظة حضرموت للشؤون 

ليمان بن غانم والمواطنين جميعاً، مهنئاً العسكرية اللواء س

أبناء حضرموت بدخول موسم نجم البلدة التي تصبح فيها 

االجواء جميلة ورائعة و تزداد فيه برودة البحر و فائدته 

العالجية لبعض االمراض، حاثهم على استغالل الموسم بما 

 .يعود عليهم بالنفع والترفيه عن النفس

تقالي الجنوبي ال يألوا جهداً في إحياء وأكد أن المجلس اإلن

ومشاركة أبناء حضرموت مناسباتهم التراثية والثقافية وأنه 

جنب إلي جنب من أجل نيل حضرموت حقوقها وتمكين أبناءها 

من التحكم بثرواتها و بسط األمن فيها، وأنه مع كل الجهود 

 .الرامية إلي أنتزاع الحق المسلوب وال تهاون في ذلك

في ختام كلمته طالب قيادة السلطات المحلية بمحافظة و 

حضرموت بسرعة إتخاذ القرارات الصارمة الكفيلة بأطالق 

سراح الرائد عبيد بازهير ومرافقيه، وعدم المماطلة والتسويف 

 .، فكرامة حضرموت وأبناءها فوق كل االعتبارات والمقامات

وتخلل الحفل عدد من الرقصات التراثية الشعبية قدمتها فرقتي 

شباب وزهرات حي الشهيد و براعم بايعشوت ، و أوبريت 

قدمتها فرقة النواخيد نالت أستحسان وحماس ” أنت جنوبي“

الجمهور، كما نُصبت الخيمة التي تناول فيها قيادة المجلس 

لعادات االنتقالي وعدد من الضيوف وجبة االفطار على ا

 .الحضرمية

حضر حفل التدشين كالً من عضو هيئة الرئاسة للمجلس 

اإلنتقالي الجنوبي االستاذ عقيل العطاس و رئيس القيادة 

المحلية للمجلس اإلنتقالي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن 

الشيخ أبوبكر ومستشار محافظ محافظة حضرموت للشؤون 

رئيس القيادة المحلية  العسكرية اللواء سليمان بن غانم و

بمديرية المكال المقدم مهدي سعيد المحمدي و رئيس االدارة 

الجماهيرية للمجمعية الوطنية للمجلس اإلنتقالي االستاذ حسن 

باسمير وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية و القيادة المحلية 

 .”.بالمحافظة ومديرية المكال

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
استمراراً لتصفية المشائخ السلفية الجنوبية من قبل جماعات حزب اإلصالح اإلرهابية اغتال مسلحين مجهولين اليوم السبت 

في محافظة مأرب شرق اليمن” عبداللطيف محمد العدني”لشيخ السلفيا . 

عبداللطيف محمد عبداللطيف ” وقالت مصادر محلية إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لحزب االصالح اغتيالوا القيادي السلفي 

جنوب مدينة مأرب –في منطقة الوادي ” العدني  . 

ري اعترضوا سيارة الشيخ السلفي العدني وهو أحد طالب القيادي السلفي وأكدت المصادر أن مسلحين على متن طقم عسك

الملقب بأبو الحسن الماربي، وقاموا بإطالق الرصاص عليه قبل أن يلوذوا بالفرار” مصطفى السليماني ” في المحافظة  . 

حيث اثبتت ان عناصر وتأتي هذه العملية ضمن العشرات من العمليات التي استهدفت مشائخ سلفية في العاصمة عدن 

ن اإلصالح هي من تقوم بعمليات التصفية للمشائخ ملقيه االتهامات على اطراف جنوبية لها عالقة بالفوضى في العاصمة عد  

 

مجندون للشرعية في 
ردفان يحتجون على عدم 

مصرف مرتباتهم منذ عا  

دعا مجندون ينتسبون للواء الخامس دعم وإسناد بردفان 

لعقد لقاء، احتجاجاً ضد مالية وزارة ” الشرعية“التابع لـ 

 .دفاع هادي لعدم تسلمهم مرتباتهم منذ عام

 

س لم يتسلموا وقالت مصادر، إن منتسبو اللواء الخام

مرتباتهم منذ عام وقت تسجيلهم في كشف قوة اللواء، 

قائد اللواء مختار النوبي أكد لهم إنه بذل “مشيرةً إلى إن 

 .”جهود كبيرة، إال أنه لم تتم استجابة مطالبهم إلى اآلن

 

وأضافت المصادر، إن المجندين عبَروا عن استياءهم لعدم 

تحمل المزيد من “استالمهم رواتبهم وأنهم ليس بمقدورهم 

”.العناء والظلم وسيستمرون بالتصعيد حتى نيل مطالبهم  

 

قوات األحمر تقتحم حي 
السحيل في سيئون 

مزق األعالم الجنوبية وت
 وصور عيدرس الزبيدي

حد اقتحمت قوات المنطقة العسكرية األولى صباح اليوم اال
حي السحيل في مدينة سيئون بوادي حضرموت مهاجمة 
منازل المواطنيين الرافعين اعالم الجنوب وصور ريس 

عيدروس الزبيدي“المجلس اإلنتقالي الجنوبي  ”. 
 

وقال مواطنيين وناشطين ان ثالثة أطقم من قوات المنطقة 
العسكرية األولى التابعة لعلي محسن األحمر وحزب اإلصالح 

جنود وبرفقة عربات ومدرعات عسكرية على مدججة بال
إقتحام حي السحيل في الساعة السابعة صباحا من الجهة 

 .الغربية للحي مستغلة الهدوء وعدم تواجد المواطنين
 

وأكد المواطنيين ان االطقم والمدرعات أزالت اعالم الجنوب 
وصور الرئيس القائد عيدروس الزبيدي من على السدة 

لالقبلية بحي السحي . 
 

ويعد حي السحيل المعقل الرئيسي للحراك الجنوبي ولمعظم 
نشاطات الثورة الجنوبية وهو أقوى االحياء نشاطا والتفافا 
حول الثورة منذ انطالقة الحراك الذي شهد اول فعالياته في 
سيئون في حي السحيل الذي يعد أقدم أحياء المدينة ويمتد 

ةمن السوق العام شرقا وحتى السدة القبلي . 
 

وجاءت عملية المداهمة نتيجة الحقد ورغبة قوات األحمر 
وحزب اإلصالح في افتعال المشاكل والفوضى واجبار 

 المواطنيين على التبعية لهم دون سواهم .
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شبوة  أمن بيحان ينقلب على إداراة أمن

محافظ مأرب ينفي وجود  ويرفض قراراتها
الضابط المختطف 

في المحافظة ”بازهير“  

سلطان “كشفت مصادر مطلعه في المكال ان محافظ مارب 

موجود لدى ” عبيد بازهير“نفى ان يكون الرائد ” العراده

  أي جهة رسمية أو عسكرية لديهم

جاء في محادثه ” العرادة“وقالت المصادر أن هذا النفي من 

وكيل أول محافظة ” بن حبريشعمرو “هاتفيه مع المقدم 

موتمر “رئيس ” حلف قبائل حضرموت“حضرموت رئيس 

مساء امس األحد” حضرموت الجامع   

” سلطان العراده“وذكرت المصادر ذاتها لـ شبوه برس ـ أن 

قال لبن حبريش لم نتسلم منكم أو أي جهة مدنية أو 

لكن مانسمعه ” بازهير“عسكرية خطابا رسميا حول االخ 

داول في االعالم ووسائل االتصال فقطمايت  . 

وكيل أول محافظة حضرموت ” سلطان العرادة“وخاطب 

بقوله : أخي عمرو أملي أال تحاولون أن ” بن حبريش“

تجعلوا من حضرموت ومأرب ساحة صدام فهل تعطيني اسم 

القبيلة الخاطفة حتى نتفاهم معها ونرى لماذا اختطف 

أن تفيدني ماهي المهمة التي  وهل يمكنك” الرائد بازهير“

جاء بسببها إلى مأرب ومعه ثالثة آخرين معه ثم تقولون 

 . سوف تصعدون

لماذا لم تخاطبونني رسميا أو قيادة المنطقة ” العراده“وقال 

العسكرية الثالثة ولم تحددوا من اختطفه واذا كان حسب 

 قراركم في

عداد الستقبال لقاء يوم السبت الذي عقدتموه فإننا على است

أي وفد من سلطه حضرموت المحلية وإذا أردتم المفاوضة 

” بازهير“مع القبيلة التي تدعون انها هي المختطفة للرائد 

ومرافقيه ولم تذكروها فنحن سوف نوفر لكم الحماية 

والضيافة وتفاهموا مع القبيلة مع أنكم لم تحددوها ولم 

 . تحددوا سبب االختطاف

م أول 0221في حرب ” سلطان العراده“الجدير ذكره ان 

من دخل حضرموت الوادي فالساحل وهو حينها برتبة عقيد 

التابع للشيخ ” لواء الزبيري“ويقود كتيبة مجاهدين يتبعون 

مع مجموعة كبيرة من أبناء ” صادق بن عبدهللا االحمر“

،  مارب  . 

. 

المحفد.. تظاهرة 
ضد حمل السالح 

 في المدينة

 

بعة لمحافظة خرج المئات من أبناء مديرية المحفد التات

أبين قبل قليل في تظاهرة حاشدة تطالب بمنع حمل اللسالح 

 .في في المدينة

 

ورفع المتظاهرين في التظاهرة التي دعا لها ناشطي 

المديرية امس الجمعة الفتات تطالب بمنع حمل السالح الذي 

 . تسبب في فوضى أمنية

 

وتشهد مديرية المحفد ومديرات محافظة أبين فوضى أمنية 

كنت اإلرهابيين والمسلحين من تنفيذ جرائمهم ضد م

 المدنيين واألبرياء

 
 

 
 
. 

 

 

قالت مصادر أمنية بمحافظة شبوة ان ادارة أمن بيحان 

بمحافظة شبوة رفضت توجيهات عليا بنقل عدد من الجنود 

ة  الى مدينة عتق لخوض القتال ضد قوات النخبة الشبواني

 ومسانديها

 

واكدت المصادر إن إدارة أمن مديرية بيحان في محافظة 

شبوة أعلنت تمردها على مدير أمن المحافظة العميد 

المرتزق عوض مسعود الدحبول المعين من الفار هادي 

 .ورفضت إرسال تعزيزات أمنية إلى مدينة عتق

 

واضافت المصادر ان مدير أمن بيحان العقيد عبد هللا 

، رفض توجيهات مدير أمن محافظة شبوة العميد  العياشي

مجند مرتزق من قوة المديرية  051عوض الدحبول بنقل 

إلى مدينة عتق، ما دفع مدير أمن المحافظة إلى إيقاف 

 .رواتب منتسبي أمن المديرية

 

وذكرت المصادر أن العقيد العياشي قدم استقالته احتجاجا 

غير القانونية من على ما وصفها باإلجراءات والتعسفات 

قبل مدير أمن المحافظة والذي وصلت إلى إيقاف رواتب 

.  دالجنو  

 

 

مشروع اإلخوان في مأرب 
لينصدم برجال القبائ  

 

اعتبر كثير من المراقبين تصعيد سلطة حزب االصالح في 

مأرب من االعتداءات الجسيمة بحق رجال القبائل ، بأنه يأتي 

ضمن مشروع إخوان اليمن التوسعي في مأرب ودخولهم في 

صراع مع القبيلة التي تعتبر عائق أمام اعالنهم المحافظة 

اإلرهاب وتهريب الممنوعات أمارة إسالمية ترعى التشدد و

 .واألسلحة، ناهيك عن االستئثار بالثروات النفطية

 

وقال المراقبون أن ما حدث مؤخراً مع قبائل اإلشراف من 

احراق للمنازل والمزارع والممتلكات والتشفي بتلك الجرائم 

التي يصفها الكثيرون بجرائم التصفية العرقية ، ليؤكد حقيقة 

أرب اإلخوانية التي بدأت تنصدم مشروع تأسيس إمارة م

 .بالقبيلة ورجالها

 

ويجمع الكثير الى ان المشهد في المحافظة بات ال يخلو من 

القتل المستمر في النقاط األمنية والعسكرية والسجون السرية 

، واالختطافات ، واعتداءات مسلحة على رجال القبائل ، 

وانتهاكات ترتقي بعضها لجرائم الحرب نفذتها سلطة االصالح 

 ، ضد القبيلةاألمينة والعسكرية خالل السنتين الماضية 

 ورجالها في مأرب ،.

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 



 
 

              

 م9152/  7/ 51 الثالثالعدد                 

 4صفحه 

 

عملية إغتيال جديدة في سيئون 
ة الحضارمضحيتها جندي من كتيب  

تتواصل حاالت االغتياالت التي تخيم بشبح ارهابها على وادي ت

حضرموت، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة 

م على إغتيال الجندي 9102/10/01ثالثاء نارية صباح اليوم ال

عبدهللا عوض حريش من أبناء حي القرن وسط مدينة سيئون 

أثناء مروره بدراجته النارية من أمام مسجد الخير وسط شارع 

 .يكتض بالحركة  على مدخل سوق سيئون العام

وادي “وقال الناشط الجنوبي نجيب محفوظ مفيلح ان 

نطقة العسكرية االولى يعيش حضرموت الذي تسيطر عليه الم

انفالتا امنيا  ويشهد مسسلسل اغتياالت باتت تستهدف بشكل 

واضح  المجندين الحضارم منذ ان شرع التحالف العربي في 

تجنيد الحضارم، حيث راحت ضحيت تلك االغتياالت عشرات 

 .”الضباط والمجندين الحضارم

شارع ما يثير التعجب والسخرية لدى ال“وأضاف مفيلح ان  

الحضرمي لماذا التستهدف هذه االغتياالت إال االنفس 

الحضرمية والجنوبية وهناك الوية يمنية عديدة في وادي 

حضرموت بها آالف المجندين اليمنيين الذين اليتعرضون بنفس 

 .”هذا الشكل الالفت من حاالت االستهداف واالغتياالت

نجاة محافظي لحج وتعز من حادث 
 مروري في هيجة العبد

نجاة محافظي لحج وتعز من حادث مروري في هيجة 

صور”العبد ” 

 

نجا محافظي لحج وتعز من حادث مروري ظهر اليوم في 

 .منطقة هيجة العبد بمحافظة تعز

وقال مصدر محلي في تصريح إن المحافظين نبيل شمسان 

وأحمد تركي نجيا من حادث مرروي مروع إثر انزالق 

كادت أن تسقط الى أسفل هيجة العبدالسيارة التي تقلهما و . 

 

 .وأشار المصدر الى أنهم لم يتعرضا ألية إصابة

 

ولفت المصدر إلى أن الحادث تسبب بأضرار للسيارة التي كانا 

 يستقالنها.

محتجون يقطعون الشوارع الرئيسية 
 بالمكال

قطع المئات من المواطنيين المحتجين الشوارع الرئيسية في 
مكال مطالبين بتوفير الكهرباء التي بات يعانون من مدينة ال

انقطاعاتها بشكل مستمر منذ اشهر دون استجابة السلطة المحلية 
 .والحكومة لمطالبهم

واغلق المحتجين شوارع المدينة مطالبين بتوفير الكهرباء للمدينة 
التي تنهب الحكومة والقوات اإلماراتية ثرواتها اال ان قوات أمنية 

تابعة للبحسني والنخبة الحضرمية تدخلت لفض االحتجاجات 
 .وتفريق المواطنيين

وقال شهود عيان أن قوات أمنية وعسكرية تدخلت لفض 
طالق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أحد االحتجاحات بإ

 . المحتجين ويدعى عبدهللا فوزي اليهري برصاص في كتفه
وتأتي االحتجاجات بعد أيام من لقاء موسع برئاسة وكيل أول 

حضرموت عمرو بن حبريش هدد فيه بإيقاف تصدير النفط من 
حضرموت مالم تستجب الحكومة لمطالب من بينها تزويد محطات 

باء بكميات كافية لتشغيلهاالكهر . 
يشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت في بيان لها قبل أيام عن 

طناً من  1290وصول باخرة إلى ميناء عدن تحمل على متنها 
.مادة المازوت لتشغيل كهرباء ساحل حضرموت.  

 

أركان المنطقة العسكرية الثانية يهاجم حكومة 
 الشرعية ويتهمها بنهب ثروات حضرموت

هاجم رئيس أركان لمنطقة العسكرية الثانية بحضرموت العميد عويضان سالم الجوهي حكومة 

الشرعية جراء اهمالها ألبناء محافظة حضرموت الذين تُنهب أموالهم ثرواتهم محافظتهم 

 .باستمرار دون تقديم مايلزم لهم

الثروة سوى انتشار مرض  وقال الجوهي : أن مناطق استخراج النفط لم يكن نصيبها من

السرطان بين أهالي تلك المناطق، مؤكداً أنه كان يفترض على الدولة أن تبني على األقل 

 .مستشفى لعالج مرضى السرطان

وفي مداخلة له، خالل اللقاء التشاوري الموسع الذي انعقد أمس بالمكال، وضم قيادات السلطة 

السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقادة المحلية بالمحافظة والمديريات والمكونات 

العسكريين واألمنيين وجمعا من المناصب والمشايخ والوجهاء واألعيان وممثلين عن مختلف 

إن كل مناطق إنتاج النفط في العالم “شرائح المجتمع الحضرمي، أوضح العميد الجوهي قائالً: 

لدناكله لها ميزة خاصة وتقدير خاص عند الحكومات إال في ب ”. 

تجدر اإلشارة إلى أن اللقاء التشاوري الموسع ُكّرس للوقوف أمام نتائج زيارة وفد حضرموت 

الرسمي والمجتمعي إلى عدن للجلوس مع الجهات المعنية في الحكومة وإطالعها على مختلف 

في األوضاع الراهنة بالمحافظة ومستجداتها، ومنها تداعيات تدهور الخدمات وال سيما الكهرباء 

الساحل ووادي حضرموت وانقطاعاتها المتكررة، إضافة إلى الملف األمني واستحقاقاته، وكذا 

مسلحين في محافظة مأرب.قضية اختطاف الرائد عبيد بازهير ومرافقيه من قبل   

 

بعد فشله في قيادة جبهات الضالع مطالب بإقالة 
هادي العولقي والتحقيق معه في نهب األسلحة 

 والذخائر

قالت مصادر في المقاومة الجنوبية ان قائد محور الضالع والمعين من قبل علي محسن 

بالفاظ بذيئة ” ابو العز“تلفظ على منتسبي اللواء الرابع وقائده ” هادي العولقي”األحمر

 .جراء مااسماه بالفشل في زحوفات اللواء بجبهة قعطبة

صامح “جمة مواقع الحوثيين في وقالت المصادر ان العولقي كلف اللواء الرابع بمها

اال ان اللواء الرابع فقد عدد من عناصره دون تحقيق اي تقدم ” والشبكة واماكن حولها

 .نتيجة نقص  األسلحة الثقيلة والذخائر التي امتنع العولقي تقديمها للواء

 وحسب المصادر فان العولقي القى اللوم على قائد اللواء وهاجمه بالفاظ بذيئة ويتهمه

 .بالعمالة للحوثيين وسرقة األسلحة المقدمة للواء وتهم اخرى لفقها عليه

ويؤكد منتسبون للمقاومة الجنوبية ان سبب فشل دحر الحوثيين من قعطبة رغم الحشود 

الجنوبية الكبيرة تعود لبقاء العولقي الموالي لعلي محسن األحمر قائداً للمحور وجبهة 

ى المواجهات دون تقديم مايلزم من السلحة بينما يتحفظ الضالع حيث يدفع بالجنوبيين ال

باألسلحة والذخائر لعناصر الشرعية وحزب اإلصالح المرابطين حوله بعيداً عن نطاق 

 .المواجهات

وطالب منتسبي اللواء الرابع وآخرين جنوبيين باقالة العولقي من قيادة المحور واستبداله 

مه  كلها دون تمييز بين األولوية ومنتسبيهابقائد اكثر اخالصا ووطنية يقوم بمها . 

 عصابة مسلحة تقتحم منزل في تعز وتختطف فتاة وتهدد أسرتها

 

سابقة خطيرة وغير مسبوقه اقتحم مسلحين مجهولين في 

امس األثنين منزل قيادي في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 

 .تعز واختطفوا فتاة واقتادوها الى جهة غير معلومة

وقالت مصادر محلية ان مسلحين مجهولين اقتحموا منزل 

في ” أحمد سيف أحمد الشعبي“القيادي في حزب المؤتمر 

عب السالم بتعز وأختطفوا فتاة من أسرته مديرية شر

واقتادوها الى جهة مجهولة دون مقاومة من أمن المنطقة 

.الموالي لحزب اإلصالح.  

أن مسلحين مجهولين، اختطفوا ظهر “وأكدت  المصادر 

م، ابنة شقيق الشيخ أحمد 9102يوليو/تموز  05االثنين 

ي، سيف أحمد الشعبي، الشابة أزهار قاسم سيف أحمد الشعب

ونهبوا سالحاً وذخائر ومقتنيات أخرى من منزلهم في منطقة 

.  بني شعب مركز مديرية شرعب السالم ”. 

 

وأشارت المصادر إلى أن الخاطفين المجهولين تركوا 

رسالة ترهيب على ورقة فوق باب المنزل مفادها 

)سنعيدها مقطعة في شوالة، ونقتلكم جميعاً(، في تهديد 

ذر بدخول المديرية في إرهابي خطير وغير مسبوق ين

 .فوضى وانفالت وثأرات تغرق المنطقة بالدماء

ولفتت المصادر إلى أن اختطاف الشابة أزهار قاسم سيف 

جريمة غير مسبوقة في مديرية شرعب السالم، ومن أقدم 

على هذه الجريمة الخطيرة يثبت تورطه في اغتيال عمها 

 .الشيخ أحمد سيف أحمد الشعبي

ز القابعة تحت سيطرت حزب اإلصالح وتشهد مدينة تع

فوضى أمنية غير مسبوقة تسببت فيها مليشيا الحزب 

 وعصاباته اإلرهابية

 

. 
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لجنة اعتصام المهرة تستنكر تصريح حكومي يتهم 

 ابناء المحافظة بافتعال الفوضى

من ”  سبأ“استنكرت اللجنة المنظمة العتصام أبناء المهرة السلمي، ماورد في تصريح مصدر حكومي، نشرته وكالة 

ليل الرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة األوضاع وما يجري المغالطات والمكايدات الكاذبة التي يراد من خاللها تض

 .في محافظة المهرة

وقالت اللجنة مستنكرة هذه المغالطات في بيان لها، اليوم الثالثاء، إن تصريح المصدر الحكومي مدفوع الثمن، وقد وقف 

ولم يأتوا إليها إال لتحقيق أطماعهم ضد الضحية ومظلومية أبناء المهرة، ودافع عن الجالدين الذين يحتلون المهرة 

 .القديمة الجديدة تحت ذرائع واهية

واعتبر البيان أن تصريح المصدر الحكومي دافع بدون حياء أو خجل عن العبث والفساد الذي استشرى في محافظة 

 .المهرة منذ تعيين باكريت على رأس هرم السلطة المحلية في المحافظة

تصريح المصدر الحكومي، مشددة على رفضها القاطع لغة التهديد والوعيد التي وردت في  وفنّدت اللجنة في بيانها

التصريح، وما احتواه هو محاولة بائسة للنيل من أبناء المهرة الشرفاء، واعتصاماتهم السلمية، ومحاولة فاشلة لربط 

 .االعتصامات بقضايا أخرى ال تمت ألبناء المحافظة بأي صلة

ن أبناء المحافظة يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن األرض والهوية والسيادة والمؤسسات وأكدت اللجنة أ

 .الرسمية الشرعية وتمكينها من أداء واجباتها، ومحاربة الفساد، والمطالبة بتقديم الفاسدين للعدالة

عودي اإلماراتي ومليشياته وراجح إن تصريح المصدر الحكومي لم يكن إال خدمة لالحتالل الس“وتابعت اللجنة في بيانها 

 .باكريت، الذين يستهدفون أمن المحافظة واستقرارها، ويعملون على تهميشها وإفراغها من محتواها

ورفضت اللجنة تشويه عظمة المطالب الوطنية للمعتصمين التي ال تتعارض أبداً مع أهداف القيادة الشرعية، وتؤكد 

سية التي لم يتم معالجتها حتى اليوم، ورفض استهداف الشيخ سالم الحريزي، الذي التزامها بما تم رفعه للجنة الرئا

يعرفه الجميع بأنه شخصية وطنية كبيرة ورجل دولة مدافعاً عن النظام والقانون، واالستهداف لهذه القامة الوطنية هو 

 .استهداف لجميع أبناء المهرة

وأعلن البيان إصرار المعتصمين على مطالبهم الوطنية برحيل القوات السعودية من المحافظة وكل المليشيات المسلحة 

 .التي أنشأتها خارج إطار القانون والدستور، وسرعة إقالة راجح باكريت ومحاسبته وإحالته للتحقيق

المختطفين وفي المقدمة الصحفيين، معبرة في  ودعت اللجنة إلى سرعة اإلفراج عن المختطفين، والتحقيق في مصير

الوقت نفسه عن استغرابها ودهشتها من تجاهل تصريح المصدر الحكومي لما ورد من حقيقة الفساد في المحافظة في 

مذكرة النائب العام ونيابة األموال العامة بتوقيف العبث بإيرادات المحافظة والتحقيق في فساد باكريت بصرف موارد 

ظة من أموال طائلة بفساد مفضوح ومكشوف للجميع، بالتالعب بالمال العام وشراء الذمم، وتقديم الهبات والهدايا المحاف

 .لتمليع االحتالل السعودي اإلماراتي وراجح باكريت

ودانت اللجنة الذين يدافعون عن االحتالل السعودي اإلماراتي ويساهمون بالقضاء على المؤسسات الرسمية الشرعية 

يستخدمونها غطاء لتمرير مشاريع االحتالل وأطماعه، وال ينفذون أهداف وسياسة الحكومة الشرعية بالحفاظ على و

مؤسساتها والسيادة الوطنية والقضاء على االنقالب الذي ال ترتبط به محافظة المهرة ال جغرافياً وال سياسياً والفكرياً 

 .والبأية عالقة كانت

وغض الطرف عن مطالب المعتصمين، وكيل االتهامات والمغالطات الرخيصة؛ أشار البيان  وفي حال استمرار التجاهل

إلى أن أبناء المهرة سيكون لهم الكلمة الفصل في تصعيد خياراتهم دفاعاً عن محافظتهم، وكرامتهم، ومصالحهم، 

مارسات العنجهية، والتضييق والوقوف صفاً واحداً وبكل صالبة ضد التواجد السعودي ومليشياته واالستفزازات والم

على أبناء المحافظة والتحكم في منافذها البرية والبحرية والجوية ونهب خيراتها ومواردها، وإفراغ مؤسساتها 

 .الشرعية من محتواها ومهامها

وما  ودعت اللجنة الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية واإلنسانية واألخالقية تجاه مطالب المعتصمين

 .يجري من عبث وممارسات احتاللية في المحافظة

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد للرأي العام أن مطالب المعتصمين شرعية ووطنية وتأتي دفاعاً عن الشرعية 

ومؤسساتها، وهي مطالب كل أبناء المحافظة وجميع أبناء الوطن األحرار وفي المقدمة القيادة السياسية والحكومة 

ية، وسيواصل أبناء المهرة نضالهم السلمية وإقامة الفعاليات المختلفة من مهرجانات ووقفات احتجاجية الشرع

واعتصامات في جميع المناطق والمديريات، بكل عزم وإصرار، متسلحين بالدستور والقانون والمطالب المشروعة مهما 

 .كانت التهديدات

ن إلى مساندة جهود أجهزة الجيش واألمن وقوات التحالف في تثبيت وكان مصدر مسؤول في الحكومة قد دعا المواطني

دعائم األمن واالستقرار ورفض الفوضى والدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى في مختلف 

 المحافظات ومنها محافظة المهرة في اشاره منه ان معتمي المهرة اصحاب فوضى ومشاكل متجاهال التدخل السعودي

 .الغير مبرر في المهرة

ويؤكد تواطؤ الحكومة والشرعية مع اإلحتالل السعودي لمهرة مدى اإلرتهان والعمالة للنظام السعودي الذي يحاول من 

.  خالل سيطرته على الشرعية وتحقيق اطماعها في المحافظة  

 

 

لمهرة تهدد القوات السعودية بخيارات ا
 مفتوحة اذا لم ترحل بالسلم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
كشف مسؤول التواصل الخارجي في اللجنة التنظيمية العتصام 

خيارات أخرى سيتخذها ابناء  عن” أحمد بلحاف”المهرة الناشط
المهرة ضد القوات السعودية حال عدم انسحابها من المحافظة 

 .واحترام ارادة ابناءها
 

وأكد  بلحاف، أن السعودية ستخسر رهانها باالعتماد على 
اللصوص الذين يديرون المحافظة، داعياً إيها إلى أن تعود لرشدها 

 .وتكف يدها عن المهرة
 

أشار بلحاف، إلى أن ” بلقيس“ية، مع قناة وفي مداخلة هاتف
االحتجاجات في محافظة المهرة التزال في تزايد ألن األسباب 

باقية، والسعودية لم تستجب ألبناء المحافظة المطالبين بسحب 
 .قواتها ومليشياتها؛ التي تقع خارج أطر مؤسسات األمن والجيش

ى كثير من ونّوه بلحاف، إلى أن التصعيد مستمر، وقد وصل إل
المديريات التي خرجت في مسيرات في التوقيت نفسه، 

واالحتجاجات كانت واسعة مؤخراً، والمواطنون من جميع الفئات 
 .قالوا رأيهم، ورفضوا وجود السعودية ومعسكراتها

 
وأوضح الناشط واإلعالمي، بلحاف، أن السعودية تريد أن تحتل 

ي المحافظة، وأبناء محافظة المهرة، وتنفذ أطماعها الخارجية ف
 .المهرة يرفضون ذلك

 
وتابع بلحاف : يجب على السعودية أن تأتي من األبواب التي تأتي 

منها الدول، وأال تستغل ظرف الحرب، وفي هذا الوقت يجب أن 
تعود من حيث أتت، وأن تحترم إرادة هذا الشعب، وإن لم ترحل 

المهرة، وإن كان بالسلم، فإن الخيارات ماتزال مفتوحة أمام أبناء 
للسعودية نفس طويل، فنحن لدينا نفس أطول في الصمود ورفض 
 .هذه األطماع الخارجية في بالدنا وفي محافظتنا على وجه التحديد

 
واعتبر بلحاف أن مذكرة النيابة العامة التي طالبت باكريت بإيقاف 

العبث بالمال العام؛ هي من ثمار االعتصامات، وإشارة جيدة من 
 .الشرعية لالستجابة لمطالبة المعتصمين

 
وقال بلحاف إن أبناء المهرة يتمنون أن تتخذ الشرعية موقفاً 

ح بشأن القوات حازماً تجاه باكريت، وأن يكون لها موقف صري
السعودية المتواجدة في المهرة، حيث أن أقل التعيينات في 

المحافظة ال تتم إال بموافقة اللجنة الخاصة السعودية وهذا تعدي 
.  على السيادة اليمنية ولن يقبل به أبناء المهرة  

 

قصف صاروخي يستهدف 
معسكر تجنيد للسعودية في 

نأبي  

تعرض معسكر المنياسة الواقع بين لودر ومودية والذي انشاته 
السعودية والشرعية خالل االسبوع الماضي الستقبال المجندين 

 .الجدد لقصف صاروخي مجهول المصدر
 

وقال مجندين ان معسكرهم تعرض للقصف لكن دون ان يكشفوا 
 . عن عدد الضحايا جراء القصف

 
وتساءل الجنود عن الجهة التي قامت باستهداف المعسكر في 

محاولة لقتل عدد أكبر من الجنود الذين يتخللهم عناصر ارهابيه 
 . ضمتهم السعودية والشرعية الى المعسكر

 
حزام األمني هي من استهدفت المعسكر ورجح البعض ان قوات ال

مالحقة عناصر تنظيم القاعدة الذي ضمتهم الشرعية والسعودية 
الى المعسكر ضمن مخطط تفجير الوضع في ابين والمحافظات 

 .المجاورة لها
 

وفي الوقت الذي حاولت بعض وسائل اإلعالم إتهام قوات 
ن تلك الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم ، لم يعلن الحوثيين ع

  العملية التي ترجح المصادر وقوف قوات الحزام االمني ورائها .
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األحمر يعوض الحزمي أرضية في عدن مقابل 
 التنازل عن أرضية األشراف في مأرب

كشفت مصادر صحفية عن صدور توجيهات من نائب رئيس 

بتعويض ” علي محسن األحمر“الجمهورية ورجل اإلخوان 

أرضية بالعاصمة ” محمد الحزمي”القيادي في حزب اإلصالح

التي حاول  عدن مقابل تنازلنه عن قضية أرضية األشراف

 .البسط عليها قبل ايام وتسبب في مشاكل كبيرة

وأكدت المصادر  أن تنازل الحزمي جاء عقب صدور 

توجيهات من نائب الرئيس علي محسن االحمر لمدير مكتب 

الذي مازال يشغل رئيس ” انيس باحارثة“رئيس الوزراء 

هيئة اراضي وعقارات الدولة لتعويضه بمساحة ارض كبيرة 

.  صمة عدنفي العا . 

وجه ” األمناء“وبحسب ذات المصادر التي نقلت عنها 

االحمر العرادة بتحكيم قبائل عبيدة الماربية وصرف 

 . تعويضات لها من ايرادات السلطة المحلية في المحافظة

وراى مراقبون ان هذا التوجيه يؤكد بقاء نظام الطاغية 

يوخ حيث  كان يراضي ش” علي عبدهللا صالح عفاش“الهالك 

القبائل من المركز المقّدس أما لكسب الوالء وأما لحل 

مشاكلهم القبيلة أو اختالفهم على األراضي التي تمت سرقتها 

من مواطني صنعاء من السادة والتجار من غير القبائل 

المسلحة ويعوضهم بأراضي في مدينتي عـدن والمكال 

الجنوبيتين وتختلف المساحات حسب أهمية وقوة كل شيخ 

   . نهمم

إغتيال مواطن في شبام 
 حضرموت

تواصالً لإلنفالت األمني في وادي حضرموت اغتال مسلحون 

 . مجهولون مساء اليوم مواطناً في مدينة شبام م

نة شبام ان محهولين على متن وذكرت مصادر محلية في مدي

دراجة  اطلقوا الننار على المواطن محمد طالب بن طالب 

عند الساعة السادسة مساءً ” حالول ” الملقب   . 

وقالت المصادر ان المسلحين اطلقو النار على المواطن 

أردوه قتيالً فوراً والذور بالفرار” حالول“  

مسبوق، وتشهد مناطق وادي حضرموت انفالت امني غير 

حيث تزاديت عمليات االغتيال ألبناء وادي حضرموت وال 

سيما المنتسبين لقوات األمن والنخبة الحضرمية . وتسيطر 

قوات المنطقة العسكرية االولى التابعة لعلي محسن االحمر 

على مناطق وادي حضرموت، ولكنها عجزت عن ايقاف 

.اليومية ضد ابناء مناطق الوادي  عملية القتل  

 

 

 

 

 

 

 

الجعدي: الحديث عن 
حسم عسكري واستعادة 

 الشرعية امر مستحيل

هاجم القيادي في المجلس اإلنتقالي الجنوبي فضل الجعدي 

ن يكون هناك الشرعية ومااسموه بالجيش الوطني مسبعداً ا

 حسم عسكري بهذا الجيش الذي وصفه بالوهمي

وقال الجعدي ان الحديث عن حسم عسكري واستعادة 

 .الشرعية امر مستحيل

الف  191بات لدى الشرعية :”وأكد الجعدي ،في تغريدة، له 

جندي بما يسمى الجيش الوطني ، وهي أعداد اغلبها وهمية 

 .وال وجود لها في الجبهات

واشار الى انه يسيطر على دعمها و قرارها وتحركاتها حزب 

 . االصالح االخواني

ان الحديث عن حسم ” وااضاف الجعدي في ختام تغريدته 

  . عسكري واستعادة الشرعية لشرعيتها امر مستحيل

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السيادة في محافظة المهرة، وخروج المعتصمين عدد من 

المديريات هو استفتاء شعبي وتأكيد للمطالب المشروعة ورفض 

 لتمرد باكريت، وسيستمر المعتصمون في التصعيد حتى تلبية كل

 .المطالب؛ بما فيها إقالة باكريت

وأكد الناشط أحمد بلحاف، أن المعتصمين اليزالون يأملون في 

الشرعية بإقالة باكريت، وإحالته للتحقيق في قضايا قتل 

المعتصمين، وهدر المال العام، وتنفيذ أوامر النيابة والقضاء، 

ة والمهرة شامخة بأبنائها ومشائخها، ولن تسمح لعميل السعودي

 . .بالتفرد بالقرار

 

بلحاف: تمرد باكريت على الشرعية ال يستمد الى أي 
  قانون

أكد مسؤول التواصل الخارجي في اللجنة المنظمة العتصام المهرة، أن تمرد المحافظ راجح باكريت على الشرعية اليمنية 

 .اليستند إلى أي قانون بل يستمد ذلك من قوة المليشيا التي شكلها بالمحافظة

يت، ورفضه ربط البنك بعدن، تعزز وأشار بلحاف، مداخلة مع قناة الجزيرة، أن التصرفات األخير المتعلقة بفساد باكر

 .وتؤكد شرعية المعتصمين في المطالبة بإقالته، وهذا ما طالب به المعتصمون منذ بدء االحتجاجات قبل أكثر من عام

وأوضح الناشط بلحاف أن محافظة المهرة تشهد رفضاً شعبياً ضد تمرد باكريت وإصداره بيانات باسم السلطة المحلية، 

المهرة يعرف أن إيرادات المحافظة التذهب لخدمة أبناءها، فالطرق والكهرباء مقطوعة، والخدمات  وكل من يعيش في

 . منعدمة بل األموال تنهب إلى جيوب المتنفذين، لشراء الوالءات، ونفقات للمليشيا التي شكلها خارج إطار الدولة

ت السعودية تضغط على الرئاسة إلبقاء باكريت، لكن وتابع مسؤول التواصل الخارجي باعتصام المهرة قائالً: االستخبارا

هناك عديد من الشخصيات في الحكومة الشرعية أصبحت تعرف فساد باكريت، وتقف مع مطالب المعتصمين الهادفة إلى 

إقالة باكريت كونه خلق فوضى اقتصادية وأمنية في المحافظة. ونّوه بلحاف إلى أن باكريت أساء ألبناء المهرة في 

هامات واألكاذيب التي أوردها في حديثه لقناتي الحدث والمهرة اللتين تبثان من السعودية،االت  

وأضاف : باكريت في حديثه األخير أشار إلى إمكانية إغالق منافذ المهرة، وهي الوحيدة للشعب اليمني للمرضى 

 .والمساعدات، وبالتالي فهو يعلن تمرداً جديداً ويهدد بحصار البلد

لحاف على أن  رئيس الجمهورية عبده ربه منصور، يحظى بشرعية شعبية، وباإلمكان اتخاذ قرارات للحفاظ على وشّدد ب  

اشتباكات بين مسلحين قبليين 
نوقوات الحزام األمني في أبي  

م األمني اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الثالثاء بين قوات من الحزا

 .ومسلحين قبليين من قبائل مديرية أمصيره في محافظة أبين

وقالت مصادر محلية ان االشتباكات اندلعت بين المسلحين وقوات 

الحزام األمني جراء رفض القبائل حملة أمنية شنها قوات الحزام 

 .على ابناء أمصره في وادي دوفان

صرار قوات وحسب المصادر فان القبائل اعترضوا الحملة وسط ا

الحزام على تنفيذها األمر الذي جعل القبائل يوجهون قوات الحزام 

.  والدخول معهم في اشتباكات خلفت عدد من الجرحى  

 
 

 األمحر يتحدى خمرجات اجتماع املكال ويرسل تعزيزات من مأرب اىل وادي حضرموت
سارع الجنرال علي محسن األحمر بارسال تعزيزات جديدة من قوات الشمال الى مديريات وادي حضرموت لاللتحاق 

ن اإلجتماع التشاوري في بقوات المنطقة العسكرية األولى المتهمة بقتل وتشريد ابناء هذه المديرات عقب ايام فقط م

 .المكال الذي خرج بمطالبة الشرعية بتحسين الوضع األمني في مديرات وادي حضرموت واخراج قوات األحمر منها

وشاهد أبناء مدينة سيئون المئات من الجنود الجدد اللذين وصلوا إلى المدينة ، حيث وثق نشطاء صور للجنود بجوار 

اء وصولهم من مأرب وهم مجهزين بعدتهم وعتادهم ، وكأنهم واصلين لمهمة معينةأحد المعسكرات بالمدينة ، أثن . 

وقالت مصادر عسكرية عامله في المنطقة العسكرية األولى التابعة لألحمر ، أن توجيهات صدرت من األحمر عقب لقاء 

بل األحمرحضرموت التشاوري ، بنقل جنود من مأرب إلى وادي حضرموت ، وذلك كإجراء احترازي من ق . 

وأكدت أن األحمر وجه قواته في الوادي وتحديداً القيادي الشمالي ابو عوجاء ، بالتصدي ومواجهة اي تحركات 

حضرمية في الوادي ، باعتبارها تهديد لقواته التي من خاللها يتمكن من إستمرار نهب ثورات حضرموت ودعم 

وقبل أيام ُعقد في المكال اإلجتماع التشاوري الموسع المختلف المكونات .االنفالت األمني في الوادي ، ورعاية اإلرهاب

والتنظيمات بحضرموت وبمشاركة السلطة المحلية  تضمنت أبرز مخرجات اللقاء التأكيد على إن االنفالت األمني في 

بتمكين القيادة  مديريات الوادي والصحراء أصبح واقعا غير مقبول وعلى الحكومة سرعة اتخاذ االجراءات الكفيلة

ثالثة االف فرد من أبناء حضرموت بموجب توجيهات فخامة  1111األمنية بالوادي والصحراء من اعتماد تجنيد 

هذه المطالبات التي خرج بها اللقاء .الرئيس ورفدها بالعتاد الالزم واالحتياجات المادية واللوجستية للقيام بمهامها

نيد ثالثة ألف من أبناء حضرموت تحت قيادة أمنية وليس عسكرية ، كانت رسالة التشاوري ، وتحديداً المطالبة بتج

.  واضحة لقوات علي محسن األحمر العسكرية التي تحتل وادي حضرموت .. 
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عمل تخريبي ثاني يستهدف الناقل للتيار الكهربائي بين جعار 

 وزنجبار

 
ك . ف بين مدينتي جعار  11تعرض مساء يوم امس االربعاء الخط الناقل للتيار الكهربائي 

 .وزنجبار لعمل تخريبي
 

قاموا باشعال النيران تحت احدى الكامبات في المنطقة حيث افادت المصادر ان مجهولين 
 11الزراعية شرق منطقة المخزن وادى ذلك العمل الى سقوط الكامبة الرابطة للخط الرئيسي 

 . ك .ف جعار زنجبار والمغذي لمدينة زنجبار ونوحيها
 

نة زنجبار وادى ايضا ذلك العمل التخريبي الى خروج الخط وانطفاء التيار الكهربائي عن مدي
 .ونوحيها لعدة مرات

 
واوضح المصدر ان مؤسسة الكهرباء حركت فريق الطوارى ليفاجى باحراق احدى الكامبات 
 .بعد الحفر تحتها واشعال النيران باستخدام الدمان ) فضالت االغنام ( ليساعد على االشتعال

 
مدينتي زنجبار وجعار ويعد العمل التخريبي هذا هو الثاني من نوعه يستهدف خط النقل بين 

 . بمحافظة ابين بعد العمل التخريبي االول في اول ايام عيد الفطر المبارك
ووجهت منطقة كهرباء ابين بنداء عاجل الى اجهزة االمن بالمحافظة والمديرية بسرعة 

 التدخل وكشف عن الجناه قبل ان تستفحل هذه الظاهرة السمح هللا
اخرى ولم يعرف الجناة ولكن نتفاجى بتكرار الفعل مرة  

 
العمل التخريبي الثاني ادى الى انطفاء عاصمة المحافظة وغرقها بالظالم الدامس لفترة 

.طويلة ول ايام عيد الفطر المبارك في شهرعلما ان خط النقل الكهربائي تعرض للتخريب في ا  

ضباط امارتيين يمنعون محافظ حضرموت 

رمن إعادة تشغيل ميناء الشح  

صحفية عن منع ضباط إماراتيون اليوم الخميس، مساعي محافظ محافظة كشفت مصادر 

فرج سالمين “حضرموت قائد مايسمى المنطقة العسكرية الثانية، التابع لحكومة هادي 

أعوام 1الهادفة إلى إعادة تشغيل ميناء الشحر المتوقف منذ أكثر من ” البحسني .   

الجهات المسؤولة في مدينة الشحر وجه ” البحسني” ، إن ”أنباء حضرموت“وقال موقع 

 بالعمل على إعادة تشغيل الميناء، 

 

لكن مدير الميناء، الذي تلقى نسخة من قرار المحافظ، تواصل مع ضباط إماراتيين في مطار 

الريان، وأطلعهم على قرار المحافظ الذي يقضي بإعادة تشغيل الميناء ، فكان رد الضباط 

أكدت المصادر أن مدير الميناء تلقى رداً غير متوقع من اإلماراتيين بالرفض والمنع حيث 

 اإلماراتيين الذين رفضوا امر البحسني وأكدوا عدم السماح بتشغيل الميناء،

 

ورفض توجيهات المحافظ البحسني. وتوقف ميناء الشحر عن العمل، بعد سيطرت القوات 

عامل أعمالهم،  5119م، وفقد ما يقارب 9101اإلماراتية على ساحل حضرموت في أبريل 

فيما توقفت إيرادات الميناء، الذي كان يشكل رافداً كبيراً للمحافظة، ويساهم بشكل كبير في 

 زيادة األعمال التجارية حيث كان يستقبل الكثير من البضائع.

 

 
 

 

ضباط امارتيين يمنعون 
محافظ حضرموت من إعادة 

 تشغيل ميناء الشحر

كشف مصدر في قوات العمالقة بالساحل الغربي عن عملية 
تصفية ألحد قيادات اللواء الثالث تهامة في الساحل الغربي 
ونهب طقم عسكري كان يقوده اثناء توجهه الى العاصمة 

 . عدن
 

حسن “واء الثالث تهامة وقال المصدر ان قائد سرية الل
ُعثر على جثته مرمية في ضواحي مدينة الخوخة ” مركن

جنوبي الحديدة كأحدث جريمة وقعت في مناطق سيطرت 
قوات طارق صالح بعد جرائم النهب المتكررة في خط 

الحديدة عدن الساحلي خصوصا قرب المخاء والخوخة 
 .بالتحديد

 
الثة ايام على واكد المصدر ان القيادي مركن توجه قبل ث

متن طقم من قرب الدريهمي الى عدن واختفى بصورة 
مفاجئة ليتم العثور على جثته قرب مدينة الخوخة التي 

 .تسيطر عليها قوات طارق صالح

 

وحسب المصدر فان عملية اإلغتيال والنهب تمت باالتفاق مع 
قوات طارق صالح اذا لم تكن األخيرة هي من نفذت العملية 

في سالح القيادي وسيارته بنفسها طمعاً   . 
 

وازدادت عمليات التصفية واإلغتياالت واعمال النهب 

واالغتياالت في المخاء وخط الحديدة عدن بعد انتشار قوات 

طارق صالح فيها حيث يرى البعض ان هذه القوات دربها النظام 

 السابق على هذه المهنة ولذلك تقوم بممارستها في هذه المناطق

 . 

 

 

أنبه من يمارس ضد إخواننا وأبنائنا في “وقال في هذا السياق: 

وادي حضرموت.. إذا لم يطلق سراحهم سوف ينفجر البركان، 

ق ذلك الكالمولدينا قدرات لتحقي ”. 

 

بن بريك يحذر من بركان 

يجتث أبو عوجاء وقوات 

 المنطقة العسكرية األولى

 
اتهم رئيس الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي الجنوبي، 

اللواء أحمد سعيد بن بريك، األربعاء، العميد يحيى أبو 
مشاه بممارسة أعمال قمع بحق  015عوجا قائد اللواء 

 .أبناء وادي حضرموت، جنوب شرقي اليمن
 

أقولها ”: “مايو 1“وقال اللواء ابن بريك، في حديث مع 
يى أبو عوجا.. أحملك المسؤولية الكاملة باالسم للعميد يح

 .”عن كافة أنواع القمع التي تمارسها في وادي حضرموت
 

لوال التحالف والمجتمع الدولي التخذنا تدابير في “وأضاف: 
األمس قبل اليوم.. نحن نحترم التحالف ألننا سند لهم وهم 

 .”سند لنا
 

نوبي، وحذر رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس االنتقالي الج
اللواء أحمد بن بريك من بركان سينفجر حال لم تتوقف 

اء حضرموت، وإطالق سراح الممارسات القمعية بحق أبن
 المعتقلين


