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 احلضرمي# للمواطن الشاغل# الشغل الغاز# طوابري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 92 يونيو_  حضرموت ــ األول الجنوبي المشهد

 

 الوادي ومديريات عام بشكل حضرموت محافظة مواطنين معاناة تستمر

 اسعار وارتفاع الكهربائي للتيار مستمرة انطفاءات من خاص بشكل والصحراء

 .  متعمدة خدماتيه حرب في خاص بشكل المنزلي الغاز وانعدام النفطية مشتقات

 يبقى المفتعلة االزمات هذه في المواطنين يكابدها التي المعاناة هذه ضل وفي

 . عليها يحصل ان الى الشاغل شغله وتبقى المنزلي الغاز طوابير في المواطن

 التواصل موقع في سميط بن علوي لألستاذ منشور 12حضرموت محرر ورصد

 من الحضرمي للمواطن الشاغل الشاغل الغاز طوابير تظل:  بوك فيس االجتماعي

 .عليها حصل وان ذلك النهار منتصف الى الفجر

 

 تىح الفجر من اليوم طيلة الشاغل الشغل بشبام الغاز طوابير تظل) المنشور نص

 اليوم الى االنتظار عليه وإال اسطوانه على المواطن حصل ان هذا اليوم منتصف

 شى لكل انتظار حال في الوادي مدن فكل الحال هذا في لوحدها شبام ليست التالي

 تحاصر االزمات..  مجانا عليها يحصل وكانه للمواطن هما باتت التي الخدمات من

 (.ولكن؟؟ الناس
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 بشبوة خورة وادي يف إرهابية مجاعات زرعها ناسفة عبوة بإنفجار مواطنيني جرحى
 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 92 يونيو - شبوة ــ األول الجنوبي المشهد

 

أصيب اليوم بمدينة خورة اكثر من خمسة مواطنين بجروح متفرقة جراء انفجار عبوة ناسفة 

 .زرعتها الجماعات اإلرهابية في وادي خورة بمديرية مرخة السفلى محافظة شبوة

 

وقال مصدر أمني إن العبوة زرعت بالقرب من مدخل سوق خورة الذي يرتاده الكثير من 

مشيرا إلى إصابة خمسة مواطنين على األقل بشظايا متفرقة وقد تم اسعافهم  المواطنين يوميا،

 .إلى مدينة عتق لتلقي العالج الالزم

وتقوم الجماعات اإلرهابية في مدينة خورة بين فترة وأخرى بزرع العديد من العبوات الناسفة 

العديد من هذه العبوات  في الطرقات ومداخل األسواق وقد اكتشفت قوات النخبة الشبوانية

 .وقامت بتفكيكها

  

شخصا، أصيب  22وقد انفجرت العبوة الناسفة اليوم عند مرور سيارة إلحدى المواطنين تقل 

 . منهم خمسة أفراد نقلوا على أثرها إلى مستشفى عتق المركزي لتلقي العالج

 

https://i0.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%A9.jpeg?fit=650,650
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 اإلخوان ملليشيا خروقات أي نتحمل ولن ينفد بدأ صربنا: الشبوانية النخبة

 

 

 

 

 9102, 92 يونيو - شبوة ــ األول الجنوبي المشهد

 

ايام  21أكدت قوات النخبة الشبوانية، عدم إحراز اي تقدم في تنفيذ اتفاق لجنة الوساطة، بعد مضي أكثر من 

عليها، بسبب تهرب السلطة المحلية و اللجنة األمنية بمحافظة شبوة من استحقاقات شروط التهدئة، 

المزيد من التعنت حيال ذلك وأتباع طريقة المماطلة، الستثمار الوقت، ألجل استقدام المزيد من وممارسة 

 .التعزيزات العسكرية للمدينة

 

أبدت خالل الفترة الماضية الكثير من  أن قوات النخبة الشبوانية” وأوضحت قيادة قوات النخبة الشبوانية 

المرونة والصبر، حرصاً على تنفيذ التهدئة وخلق اجواء مناسبة للوساطة، كخطوة إيجابية نحو تحقيق األمن 

واإلستقرار في مدينة عتق، وأكدت : أن النخبة الشبوانية تعاملت مع جهود لجنة الوساطة بكل إخالص وتفان 

 .  لمقترحات المتصلة بتنفيذ بنود التهدئةوعبرت عن موافقتها على كل ا

 

واشارة قيادة النخبة الشبوانية : انه في ظل رفض السلطة المحلية واللجنة األمنية تنفيذ االتفاق، عملت 

المليشيات األخوانية على استقدام بالطجة وقطاع طرق من المحافظة الشمالية إلى معسكراتهم باإلضافة 

ر قناصين بمنازل وومتلكات المواطنين داخل المدينة، مما يفضح نواياهم، استحداث مواقع عسكرية، ونش

مضيفه: أن السلطة المحلية واللجنة األمنية تتحمل مسؤولية السماح للمليشيات األخوانية حدوث اي توتر او 

منع ئة واختالالت أمنية في مدينة عتق قد يؤدي إلى توابع ال تحمد عقباها، بسسب عدم التزامها بشروط التهد

 .الخروقات التي نفذها الطرف اآلخر خالل االيام الماضية

مؤكده أن صبر النخبة الشبوانية قد بدأ ينفد، ولن تتحمل المزيد من الخروقات األمنية لمليشيات االخوان 

المدعومين من مأرب وستتصرف بكل جدية وقوة وفقا لما يتطلبه الوضع األمني والعسكري في مدينة عتق 

 .ظر المزيد من الخروقات في المدينةولن تنت

الجدير بالذكر أن بعض أعضاء لجنة الوساطة قد حملوا في بيانات صادره عنهم السلطة المحلية واللجنة 

األمنية برئاسة محمد صالح بن عديو مسؤولية فشل تنفيذ االتفاق، بعد قيام المليشيات االخوانية باستقدام 

الهدنة من خالل استحداث مواقع ونشر قناصين في منازل وممتلكات  تعزيزات عسكرية من مارب، واختراق

 .المواطنين في مدينة عتق

 منقول صفحة ناصر البابكري

 

https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.jpeg?fit=500,277
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 األوىل للمنطقة عسكرية ثكنات ألي نسمح لن: حضرموت# بـ ساه قبائل شباب

 

 

 

 

 

 

 9102, 92 يونيو - خاص ــ األول الجنوبي المشهد

 

جاابر في مديرية ساه بحضرموت عن صمتها تجاه تمدد قوات علي محسن خرج مجلس شباب قبائل آل 

 .األحمر وحزب اإلصالح محذرة في بيان لها من اقتراب هذه القوات تجاه أراضيها

وقال المجلس في بيان شديد اللهجة ان قوات األحمر تنوي التمدد والتوسع تجاه اراضي القبائل وان ابناء 

 األيدي حال حاولت قوات األحمر التمدد واستحداث مواقع عسكرية في اراضيهمالقبائل لن يضلوا مكتوفي 

 : ويعيد المشهد الجنوبي األول نشر نص البيان

تابع مجلس شباب قبيلة آل جابر االخبار التي تتحدث عن نية قوات المنطقة العسكرية األولى التمدد الى 

ي ظل غياب تلك القوات عن القيام بدورها في الحد مناطق ساه ومناطق الهضاب المجاورة لشركات النفطية ف

 من االنفالت األمني الذي يشهده وادي حضرموت

أذ يوكد المجلس أن مثاوي القبيلة الخاصة بقبيلة ال جابر محمية برجالها ، و لن تسمح لقوى الفيد والنهب 

بحماية أرضهم وسيقفون  بالتمدد لحسابات سياسية في تلك المناطق كون أهل األرض وأبناء حضرموت اولى

ضد اي محاوالت لتمدد وسيتم اعتبارها محاولة لعودة البسط والسيطرة على ثروات حضرموت النفطية بعد 

أن هربت القوات السابقة التابعة لهم من القطاعات النفطية كمحاولة منها لتدمير المنشآت النفطية وتركها 

قبيلة وأبناء حضرموت جميعا تمت حماية كافة القطاعات للعبث والتدمير ،لكن بثبات الرجال من أبناء ال

 .النفطية حتى سلمت الى أبناء حضرموت ممثلة بقوات النخبة الحضرمية التي نثق فيها

أذ يؤكد المجلس أن أراضيهم لن تكون ميدان ومحل صراع ونفوذ لقوى النهب والفيد التي استباحت االرض 

 ى أو عودة اي ثكنات عسكرية تحت أي مسمىواإلنسان ، و لن تسمح لعودتهم مرة أخر

كما يدعوا مجلس شباب قبيلة آل جابر السلطات المحلية في محافظة حضرموت والتحالف العربي إلى سرعة 

تجنيد الشباب من كل أبناء حضرموت وتمكينهم من حماية أرضهم جراء االنفالت األمني الغير مسبوق في 

 نينوادي حضرموت الذي يحصد أرواح المواط

كما يلفت المجلس الى أهمية إستعادة كافة حقوق حضرموت و ضرورة وجود قرار لسلطات المحلية على 

الشركات النفطية لتلبية مطالب أبناء حضرموت وسرعة نقل مكاتب الشركات إلى حضرموت وتوظيف الشباب 

 .العاطل عن العمل

 .صادر عن : مجلس شباب قبيلة آل جابر

https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8.jpeg?fit=650,360
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 بتعز الرشيد نادي مباريات إدارة من سلفيا حكما   مينع اإلصالح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 0 يوليو - متابعات ــ األول الجنوبي المشهد

 

لرئيس لجنة الحكام سمير مالطف، عن  كشفت مذكرة موجهة من رئيس اتحاد كرة القدم بتعز

تدخل حزب اإلصالح السافر حتى في الشأن الرياضي، وفرضه حكاماً لمباريات فريق الرشيد 

 .اإلصالحي مع الفرق األخرى في المحافظة

وطالب رئيس اتحاد الكرة بتعز محمد القدسي، في المذكرة، من رئيس لجنة الحكام، عدم إسناد 

دم للحكم رياض أسعد يكون نادي الرشيد اإلصالحي طرفاً فيها حتى أي مباراة في كرة الق

للفئات العمرية، مع العلم أنه لم يسبق للحكم رياض أن حكم أي مباراة لهذا الفريق في الفئات 

 .العمرية

وكان نادي الرشيد الرياضي بتعز المحسوب على حزب اإلصالح، وجه مذكرة إلى رئيس اتحاد 

فيها إزاحة الحكم رياض أسعد من إدارة أي مباراة يكون نادي الرشيد كرة القدم بتعز يطلب 

 .أحد طرفيها

مذكرة نادي الرشيد مهرت بتوقيع األستاذ الدكتور رياض العقاب نائب رئيس جامعة تعز أمين 

عام نادي الرشيد الرياضي بالمحافظة، وسبب اعتراض نادي الرشيد أن الحكم لم يحتسب 

 .ق خالل مباراة مع األهلي في شهر رمضانضربة جزاء صحيحة للفري

ويعتبر نادي الرشيد الحكم رياض أسعد سلفياً ومحسوباً على أبي العباس، لذلك هو غير 

 .موثوق إلدارة مباراة يشارك فيها الرشيد

وتعد المذكرة سابقة في تاريخ كر القدم في اليمن وإقحاماً للسياسة في الرياضة بصورة 

 .التي يمارسها حزب اإلصالح في كل القطاعات، وآخرها الرياضةتكشف نزعة اإلقصاء 

https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/07/-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-e1561998577469.jpg?fit=450,337
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 مأرب يف مسلحني برصاص هادي قوات من جنديان مصرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 9 يوليو - مأرب ــ األول الجنوبي المشهد

 

قتل جنديان من قوات االمن الخاصة التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي برصاص مسلحين 

 .مأربمجهولين في محافظة 

وقال مصدر محلي إن مسلحين أطلقوا النار على نقطة تفتيش أمنية في المدخل الجنوبي 

 .للمدينة، ثم الذوا بالفرار، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين

وفي األثناء ذاته عقدت اللجنة األمنية بمأرب اجتماعا لمناقشة تجدد االعتداءات على النقاط 

 .االمنية

فيما اغتال مسلحون مجهولون جنديا في اللواء مائة وسبعين دفاع جوي بمدينة يأتي ذلك 

 .تعز

وقال شهود عيان إن المسلحين اغتالوا الجندي محمد العثماني قرب جولة سنان وسط 

 .المدينة، ثم الذوا بالفرار

 همن جهتها قالت مصادر محلية إن مقتل الجندي العثماني يأتي على خلفية قضايا سابقة بين

 .وبين مسلحين، فيما لم تفصح االجهزة االمنية عن أي معلومات حول الحادثة حتى اللحظة

 

https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8.jpg?fit=660,330
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 املهرة يف السعودية القوات ضد التصعيد من جديدة مرحلة يعلن احلريزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 9 يوليو - المهرة ــ األول الجنوبي المشهد

 

علي   مواجهاً النفوذ السعودي وغطرسة القوات السعودية أعلن وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ البارز

 .سالم الحريزي، اليوم الثالثاء، مرحلة تصعيد جديدة ضد المليشيات والقوات السعودية في المهرة،

 

ورئيس اللجنة التنظيمية وأعلن الحريزي ذلك في اجتماع قبلي موسع حضره الشيخ علي سالم الحريزي، 

 .في منطقة الوادي بحصوين، وسط حضور شعبي وقبلي كبير العتصام أبناء المهرة عامر سعد،

ودعا الحريزي في كلمة له، أبناء محافظة المهرة إلى اليقظة واالستعداد للمرحلة القادمة من التصعيد السلمي 

مسيرات الحاشدة التي خرجت في حديبو بسقطرى التي ستشهدها كافة مديريات المهرة. وأشاد الحريزي بال

 .يوم أمس األول، رفضا للتواجد االماراتي، كما أثنى على المواقف الشجاعة لمحافظ سقطرى رمزي محروس

من جهته، أكد الشيخ عامر سعد رئيس لجنة اعتصام المهرة في كلمة له أمام الحشد القبلي، تدشين مرحلة 

فظتنا من القوات األجنبية. كما دعا كافة أبناء المهرة إلى التفاعل الكبير لتحرير محا جديدة من التصعيد 

والمشاركة في وقفة احتجاجية قادمة في  والحضور الفاعل في كافة الفعاليات خالل مرحلة التصعيد القادمة،

 .للمطالبة باقالة المحافظ واخراج القوات السعودية من المهرة الغيظة عاصمة المهرة 

هرة منذ أكثر من عام احتجاجات رافضة للوجود العسكري السعودي في المحافظة، وتصدى وتشهد الم

مواطنون وأبناء قبائل في مرات عدة لمحاوالت القوات السعودية استحداث مواقع عسكرية ونقاط تفتيش في 

 .من المحافظة مناطق مختلفة
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 مأرب من األمحر لقوات وتعزيزات الشبوانية للنخبة جتنيد محلة.. شبوة

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 9 يوليو - خاص ــ األول الجنوبي المشهد

 

تشهد مدينة بمحافظة شبوة توترات أمنية وعسكرية بعد الليلة الدامية التي اندلعت فيها المعركة الطاحنة بين 

مشاه التابع لعلي محسن األحمر وحزب اإلصالح من جهة  21من جهة وقوات اللواء  قوات النخبة اشبوانية

 أخرى.

وكشفت مصادر عسكرية وأمنية عن فتح اإلمارات باب التسجيل ألبناء شبوة لإللتحاق بلواء جديد يتم تشكيله 

بينما يعزز األحمر  تحت مسمى المقاومة الجنوبية وهو ينتمي باألساس للنخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً 

 قواته في مدينة عتق باألفراد واآلليات األمر الذي زاد من حدة التوترات بالمدينة.

وبدأت اليوم الثالثاء عملية تجنيد للمئات من افراد المقاومة بمنطقة حبان محافظة شبوة حيث اكدت 

 ارات.ان لجان تسجيل بدأت تسجل المئات لتشكيل لوءا عسكري بدعم من اإلم  مصادر

وحسب المصادر فان اللواء سيتم ضمه الحقاً الى صف النخبة الشبوانية استعداداً ألي مواجهات طارئة مع 

على منابع المشتقات ” لطرف اإلماراتي وطرف علي محسن”قوات علي محسن األحمر حيث يتصارع الطرفان

 الحقول النفطية في المحافظة .

قناصيها على عدد من المباني القريبة من المحكمة في مدينة وفي وقت سابق وزعت قوات األحمر عدد من 

 عتق في خطوة تصعيدة ضد النخبة الشبوانية التي تعزز من تواجدها بالتجنيد.

ورغم التصدير اليومي للنفط من محافظة شبوة اال ان طرفي الصراع يهتمون باإلعداد العسكري الغير بينما 

 مات التي من المفترض تقديمها للمواطنيين.تنعدم في المحافظة النفطية أبسط الخد

 

 

 

https://i1.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%AA%D9%82.jpg?fit=1200,632
https://i1.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%AA%D9%82.jpg?fit=1200,632
https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9.jpeg?fit=1000,353
https://i1.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%AA%D9%82.jpg?fit=1200,632
https://i1.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%AA%D9%82.jpg?fit=1200,632
https://i1.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%AA%D9%82.jpg?fit=1200,632
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 حهاصال يف الشرعية فشل بعد الوديعة العرب طريق إلصالح استعداده يعلن احلوثي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 4 يوليو - متابعات ــ األول الجنوبي المشهد

 

في خبر صادم لما تسمي نفسها بالشرعية أعلن عضو المجلس السياسي األعلى 

 .أمس استعدادهم إصالح طريق العبر الوديعة” محمد علي الحوثي”للحوثيين

طريق العبر الوديعة اذا كان مشائخ مأرب ” وقال الحوثي في تغريدة على تويتر 

لديهم القدرة على تأمين المهندسين وعمال الطرق فنحن حاضرون إلصالح 

 .”الطريق

ومتهم بإصالح الطريق وأكد الحوثي بأنهم قد وجهوا وزير األشغال في حك

أي كان ومن ” يهمنا“أن المواطن اليمني الذي يعاني بسبب تلك الطريق  مضيفا

 . أي محافظة

وتعتبر طريق العبر الوديعة الواقعة تحت سيطرة الشرعية من أسوأ الطرق في 

الجمهورية والتي تعرضت لكثير من الدمار وحصد أرواح آالف المسافرين رغم 

 .حصلها من النفط والغاز ومن متفذ الوديعة بالذاتاإليرادات التي تت

https://i0.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2018/05/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A.jpg?fit=600,371
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 عدن# العاصمة يف حضـرموت#و عدن# جامعتي رئيسا جيمع مثمر لقاء
 

 

 

 

 

 

 9102, 4 يوليو - متبعات ــ األول الجنوبي المشهد

استقبل الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، وبحضور نائبه لشؤون الدراسات 

العلمي، األستاذ الدكتور/ محمد عقالن، رئيس جامعة حضرموت األستاذ العليا والبحث 

 .الدكتور/ محمد سعيد خنبش، والوفد المرافق له

جرى خالل اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة، والموضوعات المتصلة بالعملية التعليمية 

وت للنهوض بمستوى واألكاديمية وتطوير العالقات الثنائية بين جامعة عدن وجامعة حضرم

 .وجودة المعايير األكاديمية

وفي مستهل اللقاء رحب األستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، برئيس 

جامعة حضرموت والوفد المرافق له، مشيًدا بمتانة العالقات العلمية واألكاديمية والبحثية 

 .حضرموتالمشتركة بين الجانبين، والكوادر المتخرجة من جامعة 

وأكد رئيس الجامعة على تعزيز أواصر العالقات بين جامعة عدن وجامعة حضرموت، للمضي 

قدما نحو تحقيق األهداف المرجوة لخدمة البحث العلمي، والنهوض بمستوى وجودة المعايير 

األكاديمية المشتركة بما يحقق مصلحة العمل األكاديمي واإلداري لضمان جودة مخرجات 

 .الي والبحث العلميالتعليم الع

من جانبه عّبر األستاذ الدكتور/ محمد سعيد خنبش، رئيس جامعة حضرموت، عن سروره 

بهذا اإلستقبال والترحيب بوفد جامعة حضرموت في رحاب جامعة عدن، مؤكًدا على إلتزام 

جامعة حضرموت باللقاءات العلمية من خالل إقامة العديد من المؤتمرات والندوات العلمية 

لتي تعزز دور البحث العلمي لتفعيل النشاط الثقافي العلمي المشترك لضمان الجودة الشاملة ا

 .واالعتماد األكاديمي وتقييم األداء

 كما ناقش اللقاء جملة من المواضيع األكاديمية ذات الصلة، ومؤتمر الدراسات اإلجتماعية

 .واإلنسانية المزمع عقده في أواخر يوليو الجاري في رحاب جامعة حضرموت

 

https://i0.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7.jpeg?fit=650,365
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 رصو..اإلصالح وعناصر احملافظ برحيل تطالب سقطرى يف عارمة تظاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 4 يوليو -  سقطرى ــ األول الجنوبي المشهد

رمزي “تطالب برحيل المحافظ  خرج اآلالف من أبناء سقطرى في تظاهرة عمت مديرية حديبو

وجماعة اإلصالح اإلرهابية من المحافظة بعد ان تحولت األرحبيل الى فوضى ” محروس 

 .جراء تواجدهم فيها

وتظاهر اآلالف من أبناء محافظة سقطرى اليوم الخميس للمرة الرابعة في غضون أسبوعين، 

 .مجددين مطالبهم برحيل المحافظ رمزي محروس

اشدة شوارع سقطرى تندد بسياسات المحافظ محروس، وعصابة محسن وجابت مسيرة ح

 .األحمر مطالبين برحيلهم عن المحافظة

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ضد المحافظ الموالي لحزب اإلصالح اإلخواني 

والوزير فهد كفاين الهادفة لجر الجزيرة لصراع داخلي، وتمكين عناصر حزبهما من مفاصل 

لعامة في مختلف القطاعات الحيوية وتهميش الكفاءات، باإلضافة إلى عرقلة جهود الوظائف ا

 .التنمية التي تقوم بها دولة اإلمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات

كما ندد المتظاهرون بقيام السلطة اإلخوانية بتهريب من قام بإطالق النار على قائد الحزام 

 .اًل من تقديمه للقضاءاألمني إلى خارج الجزيرة، بد

وسبق أن تعرض موكب المحافظ محروس، والوزير كفاين، للرمي بالحجارة واألحذية، من 

قبل مواطنين غاضبين، أمام المجمع الحكومي في مديرية قلنسية، رفضاً للقرارات التي اتخذها 

ركة دالً من شسابقاً، والتي قضت بتمكين شركة أبناء الصغير، من قطاع الطاقة في المديرية، ب

 .التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية” ديكسم باور“

https://i0.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%891.jpg?fit=720,420
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 العرادة سلطان مأرب حمافظ منزل تستهدف التحالف لطريان جوية غارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 4 يوليو - خاص ــ ياألول الجنوب المشهد

  

قالت مصادر محلية في مدينة مأرب ان طيران التحالف شن غارة جوية 

 . قبل قليل” سلطان العرادة”على منزل محافظ محافظة مأرب

وحسب المصادر فإن الغارة استهدفت منزل العرادة دون ذكر مزيداً من 

 .التفاصيل عن عدد الضحايا ومانجم من اضرار للمنزل

اإلمارات الحربية باستهداف المنزل  وتتهم مليشيا حزب اإلصالح طائرات

بعد اإلنسحاب الجزئي لقواتها من مأرب ونتيجة للخالفات الدائرة بين 

 الطرفين اال ان بعض يرجح انها غارة خاطئة

 

 

https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/03/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.jpeg?fit=1000,561
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 عمره من اخلامسة يف اصم طفل يغتصب بشري ذئب..زجنبار

 

 

 

 

 

 9102, 4 يوليو - خاص ــ األول الجنوبي المشهد

 

تفاجأت مدينة زنجبار صباح اليوم الخميس بجريمة اغتصاب بشعة تعرض لها احد اطفال منطقة دهل من أحد الذئاب 

 البشرية في المنطقة.

سنوات تعرض صباح اليوم لحادثة اغتصاب  5عبدالرحمن حليم سالم يبلغ من العمر  وقال مواطنيين ان طفل اصم يدعى

 اثارت غضب األهالي وأثارت الخوف في اوساطهم. من قبل احد الذئاب البشرية في حادثة

وافادت مصار خاصة ان ابناء المنطقة عثروا على الطفل عبدالرحمن وهو يبكي وفي حالة ذعر ومن خالل حركات 

 الطفل اتضح بان هناك جريمة بشعة تعرض لها

لفحوصات واالجراءات الالزمة واضافت المصادر بان اسرة الطفل باشرت باسعاف ابنها الى مستشفى الرازي الجراء ا

 والتي اكدت عملية االغتصاب

الجريمة البشعة المتنافية مع األخالق والقيم التي يتميز بها ابناء المنطقة جاءت في وقت تنتشر فيه المخدرات والخمور 

ارك في على مرأى ومسمع األجهزة األمنية التي تقف مكتوفة األيدي بل تش” عاصمة محافظة ابين”بمدينة زنجبار

 الجريمة.

وعلقت حركة شباب أبين الثورية على جريمة إتصاب الطفل باستنكار شديد معتبرة التباطؤ مع تجار المخدرات 

 ومتعاطيه هو سبب انتشار الجريمة بأنواعها .

 ، هناك تواطؤ كبير مع تجارة المخدرات في زنجبار وعدد من مدن أبين وقالت الحركة في منشور لها على الفيسبوك :

الظاهرة تزداد خطورة واصبحنا نتلقى أخبار صادمة من فترة ألخرى يندى لها الجبين نتيجة إنتشار ظاهرة الحبوب 

 والمخدرات والحشيش التي سبق أن انتشرت في عدن بصورة مخيفة العام الماضي ،

ل مواطن ، فهناك الكثير محاربة المخدرات واجب اليوم على ك ودعت الحركة الى ضرورة محاربة المخدرات حيث قالت:

من ضحايا المخدرات يتساقطون يوماً بعد أخر في ظل تواطؤ أمني غير مبرر ، نعول على العميد أبو مشعل مكافحة هذه 

 الظاهرة الخطيرة التي تفتك بشباب أبين ، وندعو كل األباء أن يساهموا في الحد من هذه الظاهرة ومراقبة أبنائهم .

نتشار الجريمة هو انتشار تجارة المخدرات : فمثالً جريمة أغتصاب طفل نازح التي كشف عنها واكدت الحركة ان سبب ا

 اليوم اليقبلها عقل ، ولكن مع إرتفاع ضحايا المخدرات أصبحت ممكن .

 

https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8.jpg?fit=810,507
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 املواطنني منازل باكريت مليشيات إقتحام تدين املهرة إعتصام جلنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 4 يوليو - المهرة ــ األول الجنوبي المشهد

 كريتبا راجح للمحافظ التابعة المليشيات عناصر عليه أقدمت ما السلمي المهرة أبناء العتصام التنظيمية اللجنة دانت

 .قضائي أمر أو قانوني مسوغ دون الغوري المواطن منزل حرمة وانتهاك واقتحام هجوم من

 ومتق ما أن تؤكد العامة النيابة أو القضاء إلى الرجوع دون المنازل واقتحام الحادثة هذه“ إن لها بيان في- اللجنة وقالت

 .”الدولة هيبة إلضعاف األول المقام في تهدف عصابات عمل إال هو ما خلفها يقف ومن المليشيات به

 لألعراف صارخ وانتهاك والدستور، القانون نصوص بحسب اإلنسان لحقوق واضح انتهاك الحادثة أن البيان واعتبر

 .المهري المجتمع في القبيلة

 حرمة انتهاك تاريخها خالل تعرف لم والتي المهرة في األمر هذا مثل حدوث لالعتصام التنظيمية اللجنة واستنكرت

 حمدم لطيفة المواطنة إلصابة أدى والذي المدنيين، لترويع تهدف والتي داخلها المقيمين أو أبنائها من واآلمنين المنازل

 .سعيد عمر

 خارج ميدانية وإعدامات وانتهاكات اقتحام عمليات لتنفيذ مواربة دون الباب تفتح الحادثة هذه أن إلى اللجنة وأشارت

 .القانون إطار

 بل االقتحامب تكتف   لم الدولة بغطاء تتستر عصابات بين الحسابات تصفية إطار في تأتي والتي الممارسات تلك“ إن وقال

 .”بالنساء الخاص الذهب ذلك في بما الغوري منزل في الشخصية والمتعلقات األموال بنهب

 أجندة تمرير محاولة في تأتي الغموض من الكثير يكتنفها والتي المهرة محافظة في األخيرة الحوادث أن إلى ولفت

 .اإلرهاب مكافحة مسمى تحت تواجدها وشرعنة ومليشياتها السعودية للقوات تابعة خاصة

 التيو واألمنية العسكرية والمؤسستين الدولة إطار خارج وعناصرها المليشيات استخدام“ من التنظيمية اللجنة وحذرت

 .”المسالم المهري المجتمع داخل واألمن السلم وتهدد حسيب أو رقيب دون اإلجرامية أعمالها في تزداد
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 باكريت راجح ومليشيات السعودية القوات بطرد مطالبة تتظاهر املهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 5 يوليو - المهرة ــ األول الجنوبي المشهد

 

في مدينة الغيظة، عاصمة المحافظة ، عصر اليوم  تظاهر االالف من ابناء المهرة

الجمعة ، للمطالبة بطرد القوات السعودية والمليشيا التابعة للمحافظ راجح باكريت 

 . من محافظتهم

ورفع المشاركون في التظاهرة الفتات عبرت عن رفض أبناء المهرة للتواجد 

 . السعودي في محافظتهم وإلصاق تهم اإلرهاب بحق أبناء المهرة المسالمين

بنهب  راجح باكريت  واتهمت الشعارات التي رفعها المتظاهرون محافظ المهرة

 .كافة مطالبهمالمال العام ،مؤكدين استمرار نضالهم السلمي حتى تحقيق 

وحمل المشاركون أعالم الجمهورية اليمنية وصور من محافظة سقطرى في تعبير 

عن تضامن أبناء المهرة مع سقطرى في رفضها للفوضى التي تسبب بها التحالف 

 في سقطرى

https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9.jpg?fit=735,390
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 األطفالو النساء لرتويع املنازل ومداهمة مأرب يف األشراف أبناء من مواطن 8 تعتقل واألمحر اإلصالح مليشيا

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 5 يوليو - خاص ــ األول الجنوبي المشهد

 

اقتحمت مليشيا حزب اإلصالح وعلي محسن األحمر في مأرب منازل المواطنيين 

 .وبيوتهم في األشراف واعتقلت العشرات منهم بينهم نساء ومسنيين

ى حتوقالت مصادر قبلية ان عدد األسرى والمعتقلين بيد مليشيا حزب اإلصالح 

معتقل بعد اهانة النساء واألطفال وترويعهم اثناء اقتحام منازلهم بعد  01اللحظة 

 .محاصرتهم أليام وقصف المنازل بالدبابات والعيارات الثقيلة

وحسب المصادر فان عدد الشهداء من األشراف الذين سقطو دفاعا عن اراضيهم 

صالح مستمرة في شهيد حتى اللحظة وال زالت حمالت اإل 20ومنازلهم بلغوا 

 . مداهمة المنازل

ونشبت الخالفات جراء قطعة ارض ألبناء األشراف بسط عليها القيادي في حزب 

وسط مقاومة للقبائل ومحاولتهم الدفاع عن ممتلكاتهم ” محمد الحزمي”اإلصالح

 .واعراضهم

https://i2.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81.jpg?fit=768,1024
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 النفطية املشتقات صفقات على سباق..عبدامللك ومعني العيسي

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 9 يوليو - خاص ــ األول الجنوبي المشهد

 

مكتب رئاسة الجمهورية عن خالفات كبيرة بين رئيس الوزراء   كشفت مصادر مقربة من

والمتنفذ أحمد العيسي من جهة ” جالل”ونجل الرئيس هادي  من جهة” معين عبدالملك“

 .أخرى

وقالت المصادر ان الخالف سببه صراع حول المتاجرة بالمشتقات النفطية حيث يريد الطرف 

انتزاعها من العيسي وجالل هادي وتقديمها ألحد المقربين منه بحجة ” رئيس الوزراء“األول 

 . وجود فساد كبير وتسبب العيسي في معاناة المجتمع

ل هادي لمعين عبدالملك بإقالته من تهديد جال  وحسب المصادر فإن الخالف تطور وصوالً 

 . منصبه كرئيس للوزراء حال استمر في محاولة انتزاع صفقات المشتقات النفطية منه

ويعد هذا الصراع جزء يسير من الفساد المستشري في الحكومة والشرعية بشكل عام وسط 

ته بشيئ األمر غياب تام للرئيس هادي وبعده عن ادراة الوطن حيث ال تجدي قراراته وتوجيها

 .الذي جعل هوامير الفساد يتحركون بكل حرية على حساب المواطن الضعيف

 

https://i0.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81.jpg?fit=602,405
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 عدن العاصمة يف عسكري بتحرك ويلوح اإلنتقايل يهدد الشرعية يف وزير

 

 

 

 

 

 

 

 9102, 5 يوليو - عدن ــ األول الجنوبي المشهد

 

لوح وزير في حكومة الشرعية بمعارك طاحنة ستشهدها مدينة عدن بين قوات الشرعية 

 .وقوات المجلس اإلنتقالي الجنوبي خالل األيام القادمة

ولوح وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اليوم الجمعة، من انفجار الوضع عسكريا في 

لي الجنوبي السيطرة على مؤسسات العاصمة المؤقتة عدن ردأ على مااسماه بمحاوالت اإلنتقا

 الدولة

تأكيدات اإلخوة فيما يسمى باالنتقالي أنهم ليس ذاهبين لمواجهة عسكرية “وقال الجبواني، إن 

 .”في عدن ُيكذبها دفع غوغائهم للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن

ي هذه التصرفات الخرقاء ستكون الصاعق الذ”وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر،

سيفجر األوضاع في لحظة ما وسيتحملون ) المجلس االنتقالي( كامل المسئولية عن أي 

 .مواجهة تحدث

مهددا  ”عدن ال تحتمل ففكروا جيداً فيما تفعلون” واختتم الوزير الجبواني تغريدته بالقول،

 نبذلك اإلنتقالي الجنوبي حيث يشير ان الصبر ال يطول على تصرفات قوات اإلنتقالي في عد

 

https://i0.wp.com/www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2017/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpeg?fit=1000,666

