
 

 1صفحه 

 يف شبوة وجناة مللس من موت حمقق االنتقايلجمزرة مروعة تتعرض هلا قيادات 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

مسؤوليتهم عن جمزرة معسكر اجلالء  نيعلنو يونحلوثا
 يف عدن وابو اليمامة اول ضحايا باتريوت التحالف

 

 

 

 

 

 رابطة امهات املختطفني تطالب بالكشف عن مصري املخفيني قسرا  

 سيارة اسعاف لطارق صاحلاملقاومة اجلنوبية بعدن حترق 

  حصاد اسبوعي ألخبار الجنوب يصدر عن موقع المشهد الجنوبي األول                 حصاد األسبوع                             

                                    

 

وقواته نتقايلإلحادثة معسكر اجلالء رسالة إماراتية للمجلس ا  

فضيحة فساد جديدة ملسؤولني 
يف حكومة هادي والفريسة 

 أنبوب نفط يف شبوة

 

قوات احلزام األمني 
تشن محلة مداهمات 

ملنازل الشماليني وترحل 
 العشرات



 حصاد األسبوع 
 
 

              

 م2102/  8/ 2 اخلامسالعدد                 

 2صفحه 

 مدرع 731سيئون .. مسلحوم يهاجمون مقر قيادة اللواء 

 

قيادي في مقاومة : يقتتلون في 

 ”#شبوه على ضرائب القات و

يسرق أموال البترول والغاز” األحمر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندلعت مساء يوم أمس السبت اشتباكات عنيفة بالقرب من 

.  عديومنزل محافظ محافظة شبوة محمد بن    

 

وقالت مصادر محلية ان االشتباكات اندلعت عقب قيام مجندين 

في الشرطة العسكرية بتنفيذ وقفة احتجاجية بالقرب من منزل 

المحافظ للمطالبة برواتبهم، حيث تدخلت حراسة المحافظ 

لتفريق االعتصام بالقوة  وهو ما تسبب في اندالع اشتباكات 

.  عنيفة   

 

يح من افراد قوات الشرطة العسكرية،المصادر اكدت سقط جر  

 

من جهة أخرى علق القيادي في المقاومة الجنوبي الدكتور 

على اإلشتباكات في ” صالح عبدهللا عامر السحاقي العولقي“

.  منشور له قائال  

 

يتقاتلون ويتضاربون ويتنازعون على فتات الضرائب  واالحمر 

.   ينهب نفط شبوة .يتسابقون ويتزاحمون في عتق   

 

يجلبون مليشياتهم من كل المديريات وتحت مسميات عده ولكي 

يطمسوا هذه المسميات ويشرعنوها اطلقوا عليها القوات 

المشتركه ال ادري على اي قانون تم االستناد في انشاء هذه 

.  القوات. اليس هناك امن وشرطه وشرطه عسكريه  

بشكل  البس لكل فرع مهامه الخاصه والتي يجب ان يقوم بها

مستقل لماذا االصرار بالزج بالجيش والذي نعلم ان مهامه 

عسكريه دفاعيه عن االرض والحدود وليس ضبط االمن 

.  الداخلي المتعلق بحياة الناس   

ازدواجيه المهام وتداخلها مع بعض والتشكيالت التي التستند 

على قانون عسكري وانما الهداف سياسه خبيثه سبكون 

االقتتال بين االطراف بسبب االختالف على نتيجتها الفوضى و

.  الغنائم   

مايحدث في عتق من فوضى امنيه يتحملها محافظ المحافظه 

فهوةالمسؤول االول ومن هنا اطالبه شخصيا وأطالب كل ابناء 

شبوة بالمطالبه بحل القوات المشتركه وتسليم امن عتق لالمن 

هذين العام والنخبه فقط فهي مجال اختصاصهم ودعم 

.  القطاعين   

بقاء القوات ابمشتركه هو بقاء للفوضى والتوتر ومن يشاهد 

عتق وهي مربعات مليشاويه واطقم تجوب الشوراع بدون 

انضباط او مهام يعلم ان عسكرة المدينه لها اهداف تخدم 

االعداء من خارج المحافظه وتزج بالمحافظه الي مربع 

.  الفوضى واالنفالت  

 

 
لالنفاات االمني المتصاعد في وادي تواصال 

حضرموت ، هاجم مسلحون مقر قيادة اللواء 

.  مدرع التابع للتحالف في مدينة سيئون 731  

وأفادت مصادر محلية أن مسلحين على متن 

اطلقوا النار من سالح ” فيتارا“سيارة نوع 

رشاش، على مقر اللواء الذي يقوده صالح 

األحمر، محمد طميس، الموالي لعلي محسن 

ليعقبها هجمات مماثلة من قبل مسلحين آخرين 

كانوا متمترسين خلف مصنع للبلك مقابل 

.  المعسكر  

 وأشارت المصادر إلى أن المسلحين اطلقوا 

وابال من الرصاص على مقر اللواء، ليرد أفراد 

من اللواء بالمثل وتبادل الطرفان االشتباكات 

.  لساعات  

لواء التابعين المصادر أوضحت أن أفراد ال

للتحالف استطاعوا القبض على اثنين من 

 المسلحين،

ورجحت المصادر أن يكون المسلحين من أقارب القيادي اإلصالحي باتيس الذي اغتيل شقيقه يوم أمس بالقرب من احدى 

.  مدرع 731نقاط اللواء   

موت تشير إلى رفضهم تواجد أي قوات تابعة ووفقا للمصادر فان الهجوم على اللواء يعد رسالة من قبل أبناء محافظة حضر

. لهادي في وادي وصحراء وساحل المحافظة  

من قيادات  5استقالة 

في  االنتقاليالمجلس 

 شبوة

قدم عدد من قيادات المجلس اإلنتقالي الجنوبي في مديرية 

بيحان بشبوة اليوم الثالثاء استقالتهم بعد يومين من اعالنهم 

.  المجلستعليق عضويتهم في   

 

وقالت مصادر في المجلس اإلنتقالي بشبوة ان خمسة من 

قيادات المجلس قدموا استقالتهم ألسباب لم يتم التعرف 

عليها حتى اللحظة اال ان وسائل اعالم الشرعية وحزب 

. االصالح يعيدون ذلك لخالفات عميقة بين قيادات المجلس  

 

لعبد، رئيس وأكدت المصادر ان المستقلين هم: أديب صالح ا

الدائرة اإلعالمية، و بيحان محمد عبد هللا كرمون رئيس 

دائرة الشباب، و حليمة أحمد علوي رئيس دائرة المرأة، و 

سالم محمد حدير رئيس دائرة الوعي و االرشاد، و أحمد 

.  حسين القدسي رئيس دائرة الحقوق و الحريات  

 

مجزرة مروعة تتعرض لها 

شبوة قيادات اإلنتقالي في 

ونجاة لملس من موت 

 محقق

تعرض موكب لقيادات في المجلس اإلنتقالي الجنوبي يظم ا

وعدد من القيادات ” أحمد حامد لملس“أمين عام المجلس 

اآلخرين لحادث مروري شنيع اودى بحياة ثلالثة من القيادات 

.  آخررين بجروح بليغة مديرية رضوم بشبوة 3وجرح   

الجنوبي ان الحادث الذي تعرض وقالت مصادر في اإلنتقالي 

له قيادات المجلس في في منطقة عرقة على ساحل مديرية 

رضوم اسفر عن وفاة  الناشط االعالمي والسياسي عضو 

حسن خميس “والقيادي ” ناصر البابكري“الجمعية الوطنية 

نائب رئيس دائرة األمن في االمانة ” الجبواني المرزقي

بعد نقله ” دالرحمن المحضارعب“العامة للمجلس  واالعالمي 

.  الى احد المستشفيات في المكال  

ونجا احمد لملس من الموت المحقق في الحادث الذي تعرض 

له مع زمالءه في منطقة عرقة بينما ال زال ثالثة من اإلخوة 

والزمالء في غيبوبة نتيجة الحادث وتم نقلهم إلى مدينة 

سالم ”يالمكال حسب تصريح لناطق اإلنتقالي الجنوب

 .  ”العولقي
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وزير “أهالي قرية مثعد يحتجون أمام منزل 

صحيفة #حضرمية: موسم  إلنصافهم من قتلة أبناءهم ومحاكمتهم” الداخلية
انكشاف األقنعة.. سلطة 
 وادي #حضرموت نموذجا

 

في افتتاحيتها لهذا اليوم الضوء  17سلطت صحيفة حضرموت

بوادي حضرموت وتواطئها على غياب دور السلطة المحلية 

.  مع األحمر  

المجتمع المحلي في حضرموت صحا “وقالت الصحيفة ان 

على حديث للوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء 

حضرموت األخ/عبدالهادي التميمي خالل لقائه ببعض 

الناشطات وأمهات الشهداء يقول فيه أنه يقف مع المنطقة 

حد ولن يفرط فيها، وهو العسكرية األولى في خندق وا

التصريح األول الذي كشف الوجه الحقيقي والسافر للسلطة في 

وادي حضرموت والتي بدت متماهية مع قوات االحتالل 

ومتصالحة مع حاالت القتل واالغتيال اليومي للجنود 

.  والمواطنين في مدن الوادي وقراه المترامية األطراف ” 

ي ارتد عكسيا على سلطة غير أن ذلك الموقف المخز“وأفادت 

الوادي التي استمرأت الفساد وفضلت الركون إلى جانب 

القوات الغازية وهم يرون يوميا حوادث االغتيال والقتل 

لمواطني حضرموت في الوادي من جنود وغيرهم ولم تتحرك 

فيهم نوازع الغيرة والحنق على المذبوحين في أرصفة 

هم على مجنزرات الشوارع وحواري المدن بل استيقظ ضمير

ليبدي  7991وعربات العدو المحتل لحضرموت منذ العام 

استعداده ويكون معهم في خندق واحد ضد خيارات حضرموت 

.  والجنوب عموما ” 

طابور المستنسخات المحلية ممن يروجون “وأضافت 

لعصابات صنعاء ال يمكن حصره فهذا بوق وغيره كثر 

ت سيرميهم سيدهم ستكشفهم األيام وهم ليسوا سوى قفازا

عندما تنتهي مهامهم المعقودة بوظيفتهم غير أن نضاالت 

الشعوب الحرة ستبقى مشتعلة حتى يحين موعد الخالص 

.  والرحيل ” 

ولحرائر حضرموت والجنوب كل التحية “وختمت الصحيفة : 

فالمرأة الجنوبية ما فتئت تثبت للعالم وللجالد أن درب الثورة 

ومتحقق مادام خلفه شعب حر مستمر وأن النصر حتمي 

. وتواق لالستقالل والحرية  

 

 

قائد اللواء ” مصلح الذرحاني“اتهم قائد شرطة البساتين 

بتهديده بالتصفية بعد ” مهران القباطي”الرابع حماية رئاسية

تصديه لعدد من األطقم كانوا يقومون باطالق النار على احد 

.  البيوت في المنطقة  

، عن  تهديدات ضخمة وصلته من   وكشف مصلح الذرخاني

مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية بعدما تم 

.  القبض على عدد من المخالفين للقانون  

أطقم  1وقال الذرخاني في بيان له، إنه تم تقديم بالغ حول قيام 

مدججة بالسالح بإطالق النيران على أحد البيوت في منطقة 

لى أحد األراضي المتنازع عليها البساتين لالستيالء ع

قضائيا،وتم إطالق النيران ما أدى إلى إصابة عددا من 

.  المواطنين  

وأضاف قائد شرطة البساتين، أنه فور تقديم البالغ قامت قوة 

أمنية بقيادته للنزول الميداني، موضحا اشتباك قوة كبيرة ضد 

عدد  األجهزة األمنية مشيرا إلى أنه تم التعامل معهم وضبط

 كبير منهم مع التحفظ على عدد من األسلحة باإلضافة إلى طقم

وأشار إلى أنه عقب القبض على المخالفين للقانون، قام 

 مهران القباطي قائداللواء الرابع حمايه رئاسية بتهديده

وحمل الذرخاني، القباطي مسئولية حدوث اي اشتباكات أو 

.  أحداث عنف تحدث في منطقة البساتين  

مراقبون ان تكون هذه االطقم تابعة للقباطي وكانت في  ورجح

.  مهمة ترويع الساكنيين وارهابهم  

 

مديرية االزارق محافظة الضالع صباح ” نظم أهالي قرية مثعد

اليوم وقفة احتجاجية امام منزل وزير الداخلية احمد الميسري 

 للمطالبة بإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة التي وقعت في مسجد

أشخاص اثناء صالة الجمعة بطريقة  5مثعد وراح ضحيتها 

وحشية وقدم القتلة فوق عدد من األطقم العسكرية واقتادوا ثالثة 

.  من أبناء القرية الى جهة مجهولة  

مطالبات األهالي جاءت بعد مناشدات عدة قدموها الى محافظ 

ائد الضالع اللواء علي مقبل و مدير األمن العقيد عدالن الحتس وق

الحزام األمني حيث عقدوا مشائخ الضالع لقاء مع المحافظ من اجل 

إطفاء فتيل الفتنة و تسليم القتلة ولكن لم تكن كل االتفاقات سوى 

حبر على ورق رغم صدور قرارات قهرية من النيابة العامة 

بالقبض على المتهم الرئيسي في القضية راشد محمد مسعد 

.  الحزام األمنيورفاقه والذي يعمل تبع قوات    

وزادت وتيرة االنتهاكات على أبناء مثعد فبدل من إنصافهم و 

االنتصار لهم اقدمت مجموعة مسلحة قبل عدة ايّام على ارتكاب 

جريمة اختطاف الشاب حبيب محسن علي وقاموا بتعذيبه وإطالق 

النار عليه بشكل مباشر مما أصيب بجروح بليغة نقل على اثرها 

.  المدينة الى احد مشافي   

وجدد األهالي مطالبهم لسيادة وزير الداخلية احمد الميسري للقيام 

بمهامه و إنصافهم مما تعرضوا و يتعرضوا له في الضالع وكلهم 

أمل بانه لن يخذلهم ، مالم فهم غير مسؤولين عن اَي تصرف يقوم 

فيه األهالي لألخذ بحقهم بعد ان خذلتهم الدولة وكافة االجهزة 

. ة و الحكومية التابعة لهااألمني  

ولقيت جريمة مثعد إدانات واسعة و سخط شعبي و اعالمي كبير 

في الضالع و عدد من المحافظات اليمنية لكون الجناة ارتكبوا 

جريمتهم في عز النهار امام اطفال الضحايا ولَم يضعوا اعتبار 

.  لحرمة بيت هللا ودماء األبرياء  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جديدة عملية اغتيال 
تستهدف مواطن 
 في مدينة سيئون

 

تواصل العناصر اإلرهابية عملياتها بقمع المواطنيين 

والعسكريين في مديريات وادي حضرموت القابعة 

تحت سيطرت قوات علي محسن األحمر حيث اطلق 

مسلحون مجهولون النار عصر اليوم على مواطن في 

.  مدينة سيئون  

 

مجهولين اطلقوا النار وأفاد شهود عيان ان مسلحين 

على سيارة يستقلها مواطن يدعى باتيس بجانب بقالة 

الربيع ومحطة فلهوم وسط سيئون واردوه قتيالً في 

الحال فيما فر الجناة كالعادة لجهة غير معلومة وتم 

.  اخذ الجثة لمستشفى سيئون العام  

 

وتأتي حادثة االغتيال هذه واستهداف المواطنين 
يريات وادي حضرموت كجزء من المدنيين في مد

المنطقة العسكرية ”مهمة قوات علي محسن األحمر
التي رفضت انهاء العمليات اإلرهابية وايقاف ” األولى

.  مسرح استهداف المدنيين والعسكريين   

مهران القباطي يهدد قائد شرطة 
 البساتين
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مسلحين قبليين يفجرون 

 بئرين نفط في مأرب

” أسعد الكامل“مسلحون قبليون أمس بئري نفط في حقل فّجر 

.  بمنطقة صافر جنوب مدينة مأرب اليمنية  

وأوضح مصدر محلي ان حريق هائل اندلع صباح اليوم في 

عد تعرضها إلطالق نار من قبل ” صافر“بئرين نفطيين بحقول 

.  مسلحين قبليين  

لنيران وأشار المصدر الى أن الفرق الفنية فشلت في إخماد ا

التي اشتعلت في البئرين النفطيين والتزال الجهود مستمرة 

.  إلحتواء الحريق  

يأتي ذلك وسط فشل السلطات األمنية بمارب في حماية 

المنشئات الحكومية واخماد الفوضى األمنية التي تعيشها 

.  المحافظة  

موجة غضب في المكال واحتجاجات 

 رافضة إلنقطاعات الكهرباء

 ا

 

.  م1379يوليو  33غاضبون الشوارع الرئيسية في حي السالم بمدينة المكال اليوم الثالثاء الموافق  غلق محتجون  

 

وقالت مصادر محلية ان االحتجاجات اندلعت جراء اإلنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالمدينة، حيث وصلت ساعات الطفي 

.  الحكومة بتوفير المازوتساعات مقابل ساعتين لصي نتيجة لفشل  1إلى قرابة الـ   

 

 ونوه المحتجون إلى جميع النساء األلتزام بالبيوت، حفاظاً على سالمتهن وعدم تعرضهم للتوقف نتيجة إلغالق 

.  الخطوط  

 

فضيحة فساد جديدة لمسؤولين في حكومة هادي والفريسة 
 أنبوب نفط في شبوة

 

مطلعة عن تورط مسؤولين في الحكومة اليمنية بصفقة فساد ونهب مبلغ  كشفت مصادر

.  ملي كبير على اساس اقامة مشروع انبوب نفط ألحد حقول محافظة شبوة  

وقالت المصادر ان مسؤولين في الشرعية استلموا المبلغ المالي مقابل إنشاء أنبوب نفط 

.  مجاري( صنع من البالستيكمفترض لكن الصور اظهرته وكأنه لنقل مياه صرف صحي )   

وأكدت المصادر أن التوقيع على الصفقة تم بين وزير النفط وإحدى شركات المقاوالت ولم 

يعلن عن توفر الشروط فيها وتأهيلها وذلك عبر تنفيذ مشروع مد أنبوب للنفط ، فتم 

وتمرير  التالعب في المشروع وتركيب أنبوب بمواصفات متدنية جدا بدالً عن أنبوب النفط

.   مليون دوالر 51هذا المشروع بصفقة بلغت   

في شبوة ( وكان تحت إشراف وزير النفط ،  1إلى قطاع  5وأوضحت المصادر أن المشروع تمثل بمد أنبوب من ) القطاع النفطي رقم  

.  س أنبوب نفط خاموحين نزلت لجان محلية إلى موقع المشروع تبين أن األنبوب الذي تم مده كأنه أنبوب )صرف صحي( ولي  

وقالت المصادر أنه وبعد المراجعة والمتابعة انكشفت حقيقة التالعب وتبين وجود صفقة فساد ، قامت بها وزارة النفط وبإشراف الوزير مع 

.  أربعة وخمسون مليون دوالر $51333333الشركة المنفذة انتراكس بتكلفة تقدر    

الصفقة التي تبين التالعب في تنفيذ المشروع وتركيب أنبوب صرف صحي بدالً من أنبوب ووثقت اللجان المحلية بالصور حقيقة هذه 

 ”نفط.

جثة  73العثور على 
لمهاجرين أفارقة في 

 سواحل عدن

عثر صيادين على قارب محمل بمهاجرين افارقة 

 ميل 53شرعيين يبعد عن سواحل عدن غير 

 .بحريا بعد أن تعطل القارب منذ أكثر من ستة أيام

 

مهاجرا توفوا وتم رمي  73ووفقا للناجين، فإن 

جثة في البحر وبقيت جثتان على متن  77

.  القارب  

 

وأوضحت المصادر أن القارب كان محمال بالعديد 

من المهاجرين غير شرعيين، بينهم نساء 

وصغار في السن تم تسليم الناجين منهم إلى 

 مركز خفر السواحل قطاع خليج عدن.

   

قوات الحزام األمني 

تشن حملة مداهمات 

لمنازل الشماليين 

توترحل العشرا  

 

ردا على استهداف الحوثيين لعرض عسكري تابع لقوات 

الحزام األمني في معسكر الجالء بعدن والذي أدى إلى مقتل 

ليافعي أبو قائد قوات االسناد والدعم التابع لإلمارات منير ا

اليمامة والمسؤول اإلماراتي المكنى أبو محمد وعدد من 

القيادات و األفراد ، شنت قوات الحزام األمني، التابعة 

لإلمارات أمس الخميس، حملة مداهمات لمواطنين من 

. المحافظات الشمالية وترحيل للعشرات  

 . 

وقالت مصادر محلية أن وحدات من الحزام داهمت منازل 

ية وأسواقاً لمالحقة كل من ينتمي إلى ومحالت تجار

المحافظات الشمالية، كما تعرض عدد من المعتقلين 

.  لإلعتداءات ومن ثم يتم ترحيلهم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتأتي هذه االنتهاكات خالفا للتصريحات التي أصدرها 

نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي هاني بن بريك 

فظات األربعاء ، حيث وجه بحماية ممتلكات مواطني المحا

. الشمالية  

  

وسخر مواطنون شماليون من تصريحات بن بريك ، حيث 

طالبوه بحمايتهم قبل حماية ممتلكاتهم من انتهاكات 

. الحزام األمني  

  

وسبق أن تعرض المواطنين الشماليين للترحيل ونهب 

خالل العامين ” أبو اليمامة” ممتلكاتهم من قبل   

  .  الماضيين

لمقاومة الجنوبية بعدن تحرق ا

 سيارة اسعاف لطارق صالح

وسط رفض شعبي ومجتمعي ألي تواجد لطارق صالح وقواته 

عدن احرق عناصر من المقاومة الجنوبية، اليوم في العاصمة 

.  األحد، سيارة تتبع قوات طارق صاح في العاصمة عدن  

وقالت مصادر محلية عدد من عنار المقاومة الجنوبية على متن 

حراس “طقم عسكري اوقفوا سيارة اسعاف تتبع قوات 

التي يقودها العميد طارق صالح و انزلوا من كان ” الجمهورية

.  ن سيارة االسعاف وامروهم باالبتعاد من المكانعلى مت  

اإلسعاف . وقام عقبها عناصر المقاومة النوبية باحراق سيارة   

ويالقي تواجد قوات تتبع طارق صالح بعدن معارضة من 

الجنوبيين لوالء حماية االنتقالي الجنوبي له حيث يعتبره 

باح الجنوبيين بقايا لنظام صالح الذي اجتاح الجنوب واست

.  اراضيه وثرواته  
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مع فساد العيسي” الشرعية“حياة المسافرين في خطر .. وثيقة تؤكد تواطؤ حكومة   

 

عبدربه منصور ئيس الدولية لألنباء، على نسخة من وثيقة رسمية تؤكد تواطؤ الحكومة )الشرعية(، في عملية فساد مع رجل األعمال أحمد العيسي المقرب من الر” ديبريفر“حصلت وكالة 

رجل األعمال احمد العيسي في مفاصل الدولة والعمل ” لوبي“وتثبت الوثيقة مدى تغلغل ما يعتبره مراقبون .  هادي والذي يعمل أيضاً نائباً لمدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون االقتصادية

فبعد كشف فضيحة الفساد المهول الذي مارسه العيسي وما يزال في مجال النفط بتواطؤ .  التابع له” بياللو”على إضعاف بعض مؤسساتها االقتصادية الكبرى بهدف تحقيق مكاسب للعيسي و

.  الملكة بلقيس“اليمنية، تتوالى الوثائق التي تكشف فساد آخر، لكنه هذه المرة في مجال النقل الجوي حيث يملك العيسي شركة طيران ” الشرعية“من عدد من قيادات رفيعة في  ” 

ة اليمنيني يف خطرحيا  

، ”بلقيس“المعترف بها دولياً ممثلة بوزارة النقل ووزيرها صالح أحمد الجبواني، مع شركة طيران ” الشرعية“على نسخة منها تواطؤ الحكومة ” ديبريفر“وتثبت الوثيقة الرسمية التي حصلت 

.  هادي“ال أحمد العيسي المقرب من رئيس البالد عبر تقديم تسهيالت استثنائية لهذه الشركة التي إنشائها حديثاً رجل األعم ” 

، وكأن الحرب الدائرة في اليمن للعام الخامس على التوالي والتي حصدت ”بلقيس“لكن المثير في هذا الفساد الجديد، هو أنه يمثل تهديداً حقيقياً لحياة المسافرين جواً بواسطة طائرات شركة 

. ال تفي بمضاعفة مآسي اليمنيين ألف وعشرات آالف الجرحى 77أرواح نحو   

الملكة “فيها باستثناء طائرة استأجرتها شركة طيران والوثيقة عبارة عن رسالة رسمية موجهة من وزير النقل صالح الجبواني إلى رئيس الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني واألرصاد، وجهه 

. من العمر الفني المحدد في القانون” بلقيس  

م بشأن طلب 1379/  1/  15مرفق بطيه نسخة من مذكرة طيران الملكة بلقيس بتاريخ : “1379يوليو  12زير الجبواني في رسالته الممهورة بتوقيعه وختم الوزارة بتاريخ أمس وقال الو

.  ذه الطائرة بعد الفحص وعمل كل إجراءات السالمة الالزمةالموافقة على تسجيل الطائرة التي استأجرتها الشركة واستثنائها من العمر الفني المحدد. نوافق على استثناء ه ” 

هو عمل روتيني بسيط هدفه إضفاء ” الفحص“الدولية لألنباء، أن ما ورد في رسالة الوزير بشأن ” ديبريفر“وأفاد مصدر مطلع في الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني واألرصاد لوكالة 

التوجيه إلى الهيئة “إلى الوزير ذاته، تطلب منه ” الملكة بلقيس“وأرفق وزير النقل بتوجيهاته نسخة من رسالة وجهتها شركة طيران  . المخالفة للقانونعلى عملية االستثناء ” الشرعية“

. ً العامة للطيران المدني بتسجيل الطائرة بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن من تشغيل الخطوط المبرمجة سلفا ” س المملوكة لرجل األعمال العيسي، في رسالتها إلى وذكرت شركة طيران بلقي

عندما حاولنا استئجار طائرات بغرض الشراء ورغبة منا في التوسع في أنشطتنا وفي تلبية الحاجة المتزايدة للسفر من وإلى اليمن “يوليو الجاري، قائلةً:  15الوزير الجبواني والمؤرخة بيوم 

ين من مخاطر جتمع اليمني، إال أن معظم شركات تأجير الطائرات ترفض التأجير لنا إال بأسعار باهضة التي تقابل كل ساعتين من الطيران كنوع من التأملخدمة أكبر شريحة ممكنة من أفراد الم

.  الحروب. ولو كنا استأجرنا بتلك المبالغ النعكس اإليجار على أسعار التذاكر بما ال يتحمله المواطن اليمني ” 

في بوتقة واحدةفإننا قمنا باستئجار طائرة مناسبة تفي بالغرض حالياً وبشكل مؤقت لحين وقوف الشركة على قدميها ولتأطير التشغيل الداخلي مع الخارجي وعليه “وأضافت:  ” 

بالعيسي، قبل أن تأتيه توجيهات عليا قد تكون من مكتب رئاسة في الهيئة العامة للطيران المدني، أن الوزير كان متردداً في الموافقة على طلب شركة الطيران الخاصة ” ديبريفر“وكشف مصدر 

. الجمهورية الذي يشغل فيه العيسي منصب نائب مدير المكتب، بالموافقة  

 ”تدمري اليمنية
المتهالكة في خطر، ” بلقيس“ين اليمنيين على طائرات وأكد المصدر أن الموافقة على طلب شركة الطيران الخاصة بالعيسي، له أضرار خطيرة ذو جانبين رئيسيين، أولهما وضع حياة المسافر

. بالمئة 19بالمئة، فيما تملك السعودية نسبة  57وهي شركة تملك اليمن فيها نحو ” اليمنية“وثانيهما إسهام في تدمير شركة الخطوط الجوية   

على عملية ” بلقيس“شركة الخطوط الجوية اليمنية، لكي تستحوذ شركته ” الناقل الجوي الوطني“ولفت المصدر إلى أن العيسي وعبر وسائل عديدة، يسعى إلى إضعاف وتدمير ما تبقى من 

. النقل الجوي في اليمن، مستخدماً في ذلك سلطاته الواسعة الممنوحة له من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبمشاركة جالل نجل الرئيس  

السيطرة على اخلدمات األرضية
عن أن رجل األعمال أحمد العيسي الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون االقتصادي، يسعى لالستحواذ ” ديبريفر“كشفت مصادر خاصة لوكالة يوليو الجاري  79وفي 

. على تقديم الخدمات األرضية في مطار عدن الدولي جنوبي اليمن في مخالفة صريحة للقوانين النافذة  

إلى وصول معدات الخدمات األرضية التابعة للعيسي إلى عدن، بما في ذلك معدات خدمات الركاب في الصاالت وخدمات الساحة بالمطار ومنها ” ديبريفر”ح حصري لـوأشارت المصادر في تصري

. خدمة النقل واألسطول، واألمتعة والخدمات الفنية وغيرها  

شراء “مة إلتمام سيطرة العيسي على خدمات المناولة األرضية لشركات الطيران في مطار عدن. وقالت المصادر إن ولفتت إلى أن وصول المعدات يؤكد تواطؤ جهات وشخصيات في الحكو

.  ف للقوانينالمعدات ووصولها إلى عدن من الخارج لم يكن ليتم إال بعد حصول التاجر العيسي على تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني، وهذا مخال ” 

 %57الجوية اليمنية بنسبة ر على أن تقديم الخدمات األرضية حق حصري للناقل الوطني ضمن البرتوكول المتفق عليه بين اليمن والسعودية اللتان تملكان شركة الخطوط وشدد أحد المصاد

19 لليمن، والجانب السعودي  % 

تتعرض لحملة شرسة بهدف محاولة إيقاف تشغيلها لحساب شركات طيران منافسة، وأبرزها طيران وأضاف أن هذه الخطوة تمهد النقضاض التاجر العيسي على الخطوط الجوية اليمنية التي 

.  بلقيس الشركة المملوكة لرجل األعمال أحمد العيسي  

 تظاهرة احتجاجية
اليمنية الشرعية عاصمة مؤقتة ، وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف  ويوم الخميس الماضي نظم عمال وموظفو شركة الخطوط الجوية اليمنية في منطقة ومحطة مدينة عدن والتي تتخذها الحكومة

.  الخطوط الجوية اليمنية“التجاوزات لقوانين الطيران المدني ودعم الناقل الوطني  ” 

ء األعمال الموكلة إليها خدمة للمسافرين وكذلك إيقاف ما ودعا المحتجون الرئيس هادي، للوقوف إلى جانب الناقل الوطني ودعمه وحل الصعوبات التي تعيق استمرار الشركة في التشغيل وأدا

الخطوط الجوية “وطالبت نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية في بيان الوقفة، الرئيس بالحفاظ على الناقل الوطني  . وصفوها بالتجاوزات المخالفة لقوانين الطيران المدني في اليمن

ص، وذلك في إشارة إلى لقانونية والتجاوزات المخالفة لقوانين الطيران المدني في البالد، مؤكدة أن الخطوط الجوية اليمنية رافد اقتصادي للدولة وليست ألشخاوإيقاف التصاريح غير ا” اليمنية

.  الملكة بلقيس“رجل األعمال أحمد العيسي وشركة طيرانه  ” 

المالكتان للخطوط الجوية ” اليمن والمملكة العربية السعودية“ية حق للناقل الوطني بناء على بروتوكول وقوانين الدولتين وشدد البيان على أن الخدمات األرضية في كل مطارات الجمهور

. الدولة لحساب شركات خاصةمؤسسات  كما طالب بيان الوقفة االحتجاجية كافة الجهات المعنية بإيقاف التجاوزات التي تضر باالقتصاد الوطني، معبراً عن الرفض القاطع لتدمير . اليمنية  

واجهة الفساد
. نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائب الرئيس علي محسن األحمر” جالل”ويعتبر كثيرون العيسي الواجهة األساسية للوبي الفساد المتحكم في رأس السلطة ممثلة بـ  

العقوبات ضد اليمن، إلى بعض جوانب الفساد في حكومة هادي ومنها القيام بسرقات ضخمة وتهريب النفط الخام في محافظة وفي يناير الفائت أشار تقرير خبراء من األمم المتحدة يراقبون 

يراد أعطت األفضلية فة إلى استحداث آلية استمأرب الغنية بالنفط في شمال شرق البالد، وتحويل األموال العامة إلى مجموعة العيسي، وهي شركة نقل للوقود، ومالكها أحمد العيسي، إضا

. تسهم في حدوث انتهاكات للقانون اإلنساني” لدائرة أعمال صغيرة قريبة من كبار المسؤولين الحكوميين“  

ة في اليمن هذا البلد الفقير عاماً( في الحياة السياسية واالقتصادي 57الفرنسية سلطت الضوء في منتصف ديسمبر الفائت على دور رجل األعمال أحمد صالح العيسي )” لوموند“وكانت صحيفة 

ات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، ما أدى الذي يشهد صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر أربع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقو

. وفق تأكيدات األمم المتحدة” أسوأ أزمة إنسانية في العالم“إلى   

التي يسيطر عليها معطلة، من أجل مواصلة بيع  وذكرت الصحيفة الفرنسية بأن هذا الوضع، يثير ردوداً غاضبة في عدن، فرجل األعمال متهم بإبقاء المصفاة السوفيتية القديمة في المدينة

. الوقود للمولدات الخاصة في عدن، ما أدى إلى نقص كبير  
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كبيرة على الجنوب وقودها شبابنا باعوم: هناك مؤامرة  

 وقادتها ممن يخضع لألجنبي في أرضه

 
 

 

صفقة كارثية بين قيادات الحزام 
األمني وجمعية وهمية لتقسيم 

 األراضي بعدن ..وثيقة

 

 

 

 

 

 

 

تداولت صحف ومواقع اخبارية صباح اليوم األثنين وثيقة 

رسمية وصفوها بالكارثية وقعت بين قيادات من الحزام 

.  وبين جمعية وهمية لنهب األراضي األمني  

وتتضمن الوثيقة ارسمية اتفاقاً بين الطرفين على تقاسم 

االراضي بالنصفين في عدن بين الجمعية وقيادات الحزام 

األمني التي من المفترض ان تقوم بحماية هذه األراضي 

.  والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة  

اسر الشهداء وقيادة الوية  ويتضمن االتفاق بين هيئة رعاية

من  ٪53الدعم واالسناد في الحزام ان تقوم الهيئة بمنح 

 االراضي التي تدعي ملكيتها مقابل توفير الحماية االمنية

ويعني هذا االتفاق ان قيادات الحزام االمني ستتحصل على 

.   مساحات شاسعة من االراضي دون وجه حق  

وضى التي تعصف بمدينة ويمثل هذا االتفاق احدث حلقات الف

رية عدن بدعم اماراتي وغياب الدولة وفساد مسؤوليها

. تحيتط بهم  

 

اتهامات للحزام األمني بالبسط على 
 اراضي في بئر فضل بعدن

قالت لجنة أراضي بئر فضل، المكلفة من مالكي العقود 

الرسمية المصروفة من الدولة، إن قيادة ألوية الدعم 

األمني(، بقيادة مدير عملياتها محمود واإلسناد )الحزام 

سالم، ومدير الدائرة المالية في الحزام األمني، وقائد كتيبة 

أحمد محمود، اقتحموا أراضي بئر فضل بالقوة،  7حزم 

.  وشرعوا بالبسط عليها بقوة السالح  

وقالت اللجنة في بالغ إلى قيادة التحالف العربي بعدن، 

، ونائب رئيس “محمد الغفلي راشد أبو “والممثلة بالعميد 

الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، ومدير أمن 

عدن شالل شايع، أن المذكورين اقتحموا بلوكات بئر فضل 

بصحبة مهندسين في المساحة، وقاموا بتخطيط األراضي، 

وطردوا الموجودين من أصحابها بقوة السالح، في سابقة 

.  داخلي لمدينة عدنخطيرة تُضر باألمن العام ال  

” الموقع بوست“وأضافت اللجنة، في رسالتها التي حصل 

على نسخة منها، أن المذكورين اقتحموا أراضي المواطنين، 

، وسط حماية عسكرية، ودون 7993المصروفة منذ العام 

أي إشعار مسبق قاموا بإعطاء أوامر للمهندسين بمباشرة 

أو إبالغ الحماية العمل ومسح األراضي دون علم أي جهة 

األمنية التي كانت متموضعة هناك بأوامر من رئيس الهيئة 

العامة لألراضي ومن نيابة األموال العامة، وكذلك بأوامر من 

.  مدير أمن عدن  

واعتبرت اللجنة هذا العمل تعديا سافراً متحدياً لكل القوانين 

.  المدنية والعسكرية  

 

 

 

ثوري الجنوبي القائمين هاجم  المكتب السياسي للحراك ال

على مشاريع استهداف شباب الجنوب واستخدامهم وقود 

لمحارق جبهات الشمال مستغلين فقرهم الذي صنعه لهم 

. اآلخرين  

” المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوي“وقال رئيس 

فادي باعوم، إن هناك من يريد ألهل الجنوب أن يكونوا دائما 

شبابهم بنادق لإليجار في الدفاع فقراء ومهانين ويقدمون 

.  عنه  

 73، إلى مقتل ”فيسبوك“وأشار باعوم في منشور له على 

من أبناء شبوة والضالع وهم يدافعون عن حدود السعودية 

في الحد الجنوبي، متسائال: هل الجنوب فقير حتى يذهب 

شبابه للقتال نيابة عن الجيش السعودي مقابل الريال 

  السعودي.؟

رضنا غنية بالنفط والغاز والزراعة والصيد واألهم أ“وأكد 

لماذا إذا هذا الفقر بالذات بعد أن تحررت “، مضيفا ”اإلنسان

 ”األرض الجنوبية حسب زعمهم؟

ونوه باعوم إلى أن التحالف يعطل عدن ومينائها وحول ميناء 

بلحاف الغازي إلى معتقل ومقر لقواته األجنبية، وأغلق مطار 

.  حضرموت  

رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي إلى  ولفت

أن أبناء الجنوب ال يعرفون أين تذهب إيرادات النفط وغيرها 

.  من الموارد الجنوبية  

المؤامرة كبيرة وكبيرة جدا “واختتم باعوم منشوره قائال: 

   .  ووقودها شبابنا وقواديها ممن يخضع لألجنبي في أرضه

الشرعية تنهب سياسي جنوبي: 

نفط حضرموت وشبوة دون حل 

 مشاكل المشتقات النفطية

مسؤولي ” ياسر اليافعي”هاجم الناشط والسياسي الجنوبي

الشرعية متهماً اياهم بسرقة عائدات نفط شبوة وحضرموت دون 

حل مشاكل المشتقات النفطية التي تعاني منها هذه المحافظتان 

.  والمحافظات األخرى  

ان وزراء الشرعية يستلمون عشرات اآلالف من وقال اليافعي 

الدوالرات كرواتب شهرية وينهبون ثروات نفط حضرموت وشبوة 

. منذ سنين دون توجه لحل مشاكل الخدمات في محافظات الجنوب  

فيسبوك: “وأكد ليافعي في تغريدة على موقع التواصل اإلجتماعي 

عائدات النفط يتم تصديره من شبوة وحضرموت منذ عامين وال“

.  يأكلها السرق واللصوص في وتركيا  

الف دوالر وكل وكيل يستلم  73رواتب كل وزير يستلم “واضاف: 

الف دوالر وتخيلوا كم تم تعينهم بدرجة وزير ووكيل ومدير  6

.  مكتب ” 

هذه المبالغ باالمكان تحل مشاكل المشتقات النفطية في “وتابع: 
. جميع ما يحدثمعيب بحق ال“، مؤكدا: ”هذه المحافظات   ” 

عمال صتدوق النظافة بأبين يطالبون بصرف 

 مستحقاتهم

نفذ العشرات من عمال صندوق النظافة وتحسين 

المدينة بمحافظة أبين صباح يوم الثالثاء وقفة 

  إحتجاجية أمام المجمع الحكومي القديم بمدينة

زنجبار وذلك للمطالبة بسرعة صرف مستحقاتهم 

ديفرستيالمحتجزة من قبل منظمة   

ورفع المحتجون في الوقفة التي شارك فيها المدير 

العام لصندوق النظافة االستاذ اسامة المرقري 

الالفتات تبين ان منظمة ديفرستي لم تصرف 

مرتباتهم منذ شهر ونص بحسب العقود التي ابرمت 

تجز ادوات مع العمال من قبل المنظمة وإنها تح

.  النظافة الخاصة بهم في مستودعاتها   

مراسلنا التقى بالمدير العام لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة االستاذ / اسامة المرقري اثناء الوقفة والذي تحدث 

بقوله نحن نقف اليوم ضد تصرفات منظمة ديفرستي لحجزها مستحقات عمال صندوق النظافة والصرف الصحي 

الى يومنا هذا لم تقوم المنظمة بصرف مستحقات العمال باالضافة لالمراض المستعصية برغم من انتهاء المشروع و

.  الذين تكبدو ويالت العمل الشاق وهم لديهم اسر يعيلونها بحاجة الى الغذاء والى الدواء  

واضاف الموقري ان منظمة ديفرستي استولت على معدات النظافة التي وفرت لمرافقة حملة النظافة المقدمة من 

ن صندوق النظافة والتحسين في المحافظة لم يستلمها و هي موجودة في مستودعات منظمة الهجرة الدولية كو

.  المنظمة  

مطالباً الموقري اللواء الركن ابو بكر حسين سالم محافظ المحافظة و ومكتب التخطيط والتعاون الدولي والمنظمات 

في الصباح والمساء من أجل نظافة  الدولية ان تضغط على منظمة ديفرستي لصرف مسحقات العمال الذي بذلو جهودهم

.  مدريتي زنجبار وخنفر  

مشيراً في حديث سنقف الى جانب عمال صندوق عمال النظافة حتى يتم صرف مستحقاتهم وإعادة المعدات التي 

.  استوالت عليها منظمة ديفرستي و كفا كفا عبث من هذة المنظمات ” 
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رابطة امهات المختطفين تطالب بالكشف 

مصير المخفيين قسرا  عن   

تواصل رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً وقفاتها اإلحتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المخطتفين 

والمخفيين  حيث نفذت اليوم الثالثاء وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء األعلى  ،للمطالبة باإلفراج عمن أصدرت النيابة 

.  سرعة عقد جلسات المحاكمة لمعتقلي سجن بير أحمدبحقهم أمر اإلفراج ، وتطالب ب  

مكتب رئيس الجمهورية ومكتب دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية  -وطالبت الوقفة كالً من:

ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالكشف عن مصير أبنائهن المخفيين قسرا في السجون 

.  بالعاصمة عدنالسرية   

 

ودعا بيان الرابطة إلى سرعة الفصل في قضايا معتقلين سجن بئر أحمد وذلك بعقد جلسات المحاكمة والكشف عن 

.  المخفيين وسرعة اإلفراج عنهم  وتمكينهم من حقوقهم القانونية  

 

ن ال تحل عليهن األيام المباركة كما ناشدت األمهات في البيان السلطة القضائية سرعة اإلفراج عن ذويهن ، وكلهن أمل أ

.  إال وقد بشرن بخروجهم سالمين  

وأكد البيان على استمرار ومواصالت الوقفات االحتجاجية حتى يتم اإلفراج عن المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسراً ، 

العامة قرار  بعد إصدار النيابة 13/1/1379مختطف وذلك في تاريخ  73وتأتي هذه الوقفة بعد أن تم اإلفراج عن 

 بعملية االفراج دون محاكمة قضائية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

قرقاش يكشف خطة اإلمارات إلقحام الجنوبيين القتال 

 في جبهات الشمال بدال  عنها

تعرض القيادي في الحراك الجنوبي وعميد أ

” أحمد عبادي المرقشي”األحرار الجنوبيين

إلعتداء همجي وغاشم من قبل جنود في 

عدن وصفه بالكارثة مستغرباً ان  أمن

له هذا اإلعتداء في أرضه ومدينته  يحدث  

 

وقال المرقشي راوياَ قصة تعرضه للضرب 

ونجله من قبل قوة أمنية بالقرب من سجن 

المنصورة بعدن انه طلب من الجنود 

السماح له بزيارة اخته المريضة لكن 

 الجنود رفضوا واقتادوه عنوه إلى السجن

 

أثناء ذهابي إلى مستشفى الكوبي في المنصورة إلى إطالق  1379/ 37/1تعرضت ظهر اليوم األربعا:” ضاف بالقول

الرصاص والشتم من قبل اطقم تتبع إدارة أمن عدن حارسه سيارة السجناء وانا أسوق السيارة في زحمة شديدة وعندما 

لنفس المواقف انا لم يحترمون شيب نزل نجلي محمد لمخاطبتهم تعرض لضرب ومحاولة سحب سالحه وكذا تعرضت 

راسي وطلب مني مسؤل الحملة الذهاب معهم إلى السجن للتفاهم وقلت لهم عندي ظروف صعبة للغاية في مستشفى 

  الكوبي اختي منتظر لي مريضة باب المستشفى ولكن اصروا على ذلك ذهب معهم

 

بالعاصمة عدن ومسلسل استهداف القيادات الجنوبية الحرة يأتي ذلك ضمن اعمال البلطجة التي يمارسها جنود األمن 

حيث تعرض المرقشي لمحاولة اغتيال بعد ايام قليلة من عودته الى اهله قادماً من السجن المركزي بصنعاء والذي مكث 

.عاماً باوامر من الهالك عفاش وافرج عنه الحوثيين قبل ايام. 71فيه قرابة  ” 

بتجار السقلدي يصف قادة جنوبيين 

المقابر وسماسرة المال ويدعوهم 

إلعادة المقاتلين الجنوبيين من حدود 

 السعودية الى مناطقهم

 

 

 

 

 

 

 

 

قادة ” صالح السقلدي”هاجم السياسي والصحفي الجنوبي

ومسؤوليين جنوبيين يعملون لصالح دول التحالف وعلى رأسهم 

السعودية بتجنيد الشباب الجنوبي الجنوبي للقتال على حدود 

السعودية واستخدامهم  وقوداً لمحارقهم مع الحوثيين في هذه 

وب في هذه الجبهات  كاشفاً عن مجازر متواصله لشباب الجن

 الجبهات . 

ودع السقلدي القوى الجنوبية بالداخل والمحيط اإلقليمي والقادة 

الذين وصفهم بتجار المقابر وسماسرة المال وبائعي المواقف في 

بازارات السياسة ونخاسة األوطان الى إعادة المقاتلين الجنوبيين 

من جبهات الحدود الى مناطقهم التي وصفها بانها محتاجه لهم 

.  حسب قوله  

وأضاف السقلدي في منشور له على صفحته بالفيس بوك أن 

النزيف الجنوبي بالحدود السعودية يتواصل في معركة ال تخدم 

الجنوب بشيء، و في وقت ما تزال الحدود الجنوبية هشة، 

.  وُعــرضة لالختراقات الخطيرة  

 نص املنشور
لمالحيظ ومناطق عدد الشباب الذين تأكد مقتلهم اليوم في منطقة ا

أخرى  وهم يقاتلون للدفاع عن جنوب المملكة السعودية عشرة 

شبان من شبوة والضالع.. وثمة أنباء عن عدد آخر من عدة 

.  محافظات جنوبية  

ما يحدث من نزيف بشري لشبابنا خلف الحدود شيء يدمي   ..

القلوب ويقطع نياطها بقسوة ،خصوصا وهم يقتلون في المكان 

خضم معركة لم يتضح الغرض منها بالضبط وال  الغلط وفي

مصلحة الجنوب منها وبالذات معارك خارج الحدود الجنوبية حتى 

الغريب باألمر أن هذا …بعد مرور قرابة خمسة أعوام من عمرها

 ،  يحدث في وقت ترسل فيه المملكة ألويتها المدرعة صوب

الصرار على الجنوب، مما يثير هذا الكثير من الحيرة والريبة من ا

إشراك العنصر الجنوبي بالقتال هناااااك  طالما وهي مملكة تمتلك 

ترسانة أسلحة فائضة وضخمة وبيدها واحدا من أقوى جيوش 

،  وبالتالي يكون جنوب المملكة الذي يتعرض -كما تقول  –العالم 

للتهديد أولى بهذه الترسانة الهائلة من الزج بها في أقصى جنوب 

لذي يجري لنا بالضبط وألى اين يمضي بنا اليمن !..ما ا

الخليجيون بل إلى أين نمضي نحن بأنفسنا وبشبابنا وبوطننا 

 !وقضيته الوطنية.  ؟

ال شك أن هذا الجيل هو جيل ما بعد انهيار الدولة بالجنوب عام 

وهو ضحية -إن لم يكن قبل هذا التاريخ  -م93م بل قُـــل عام 91

ة ،تبعاتها من فقر وعوز والجهل تبعات ذلك االنهيار الكارث

وبطالة، وضحية تجار المقابر وسماسرة المال وبائعي المواقف 

.  أسفي… في بازارات السياسة ونخاسة األوطان  

رحمة بأهالي هؤالء الشباب وبأمهاتهم  وبوطنهم المكلوم 

أعيدوهم من محرقة ال يعلمون لما يساقون إليها  خلف الحدود 

يس الحاجة لهم ولطاقاتهم، والحدود البعيدة ،فالوطن بمس

الجنوبية  التي ما تزال هشة وعرضة الختراقات خطيرة ، هذا 

باإلضافة الى الحاجة األمنية الداخلية التي هي أحق بدمائهم إن 

كان والبد أن تسال هذه الدماء. سحقا للبطالة وللفقر،ولمن تسبب 

النفوس بها وبمن استغلها بماله وهيلمانه واسترخص بها هذه 

يا هؤالء بالداخل واإلقليم لسنا وقودا لحروبكم  …  الزكية الغالية

. ولسنا ُســخرة بيدكم وال بيد غيركم  

كفاية صمت، لن يصفعنا الخوف بعد اليوم بإذن هللا أبداً.. أسياٌد 

  نحن ال عبيد وال اُجراء مع أحد .
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في موكب جنائزي مهيب تشيع 

القيادي في االنتقالي الجنوبي 

 عبدالرحمن المحضار

 

شيع اليوم بمدينة عتق محافظة شبوة جثمان فقيد األسرة الصحافية اإلعالمي القدير عضو الدائرة 

اإلعالمية باألمانة العامة للمجلس األنتقالي الزميل عبدالرحمن محسن المحضار الذي وافاه األجل يوم 

اثر حادث مروري مروع في منطقة عرقة بمديرية رضوم( عاما 19أمس عن عمر ناهز الـ )  . 

وكان في مقدمة المشيعين األمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ناصر ومحافظ 

شبوة السابق واألمين العام للمجلس األنتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس وعضومجلس الرئاسه 

ء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وأحمد صالح بالمجلس األنتقالي سالم ثابت العولقي ووكال

عبدالحبيب وعلي محمد الكندي وسالم عبدهللا األحمدي ومستشاري المحافظة ورئيس المجلس 

األنتقالي بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني ونائبه عيدروس باعوضه والمقدم محمد سالم 

م وجدي ناصر باعوم قائد اللواء الرابع )نخبة البحر قائد اللواء الثاني )نخبة شبوانية( والمقد

شبوانية( ومدراء عدد من المديريات ، وعدد من مدراء مكاتب فروع الوزارات والمصالح والهيئات 

العامة بالمحافظة وقيادات وأعضاء الجمعية الوطنية بالمجلس األنتقالي وممثلي الهالل األحمر 

ة شبوة والشخصيات االجتماعية وأهالي ومحبي الفقيد األماراتي ورجال الصحافة واإلعالم بمحافظ

وعدد من المسئولين وجمع غفير من المواطنين وأدوا صالة الجنازة على روح الفقيد المحضار عقب 

أنقضاء صالة الظهر بجامع عمر بن عبدالعزيز ليتم بعد ذلك نقل الجثمان الطاهر إلى مقبرة عتق في 

 . موكب جنائزي مهيب وحزين

 

بر المشيعون عن حزنهم لوفاة واحد من رجاالت اإلعالم والصحافة الذي أدلو بدلوهم في وقد ع

الكتابة الصحفية المعبرة عن هموم وتطلعات ومعاناة المواطن البسيط ، وكان مثاال للصحفي المثابر 

 . في عمله بصمت ونكران الذات وهدوء تام في عمله وبمهنية عاليه

 

عز وجل أن يتغمد الفقيد وزمالئه الفقيدين ناصر البابكري عضو الجمعية وأبتهل المشيعون إلى هللا 

الوطنية بالمجلس األنتقالي وحسن خميس الجبواني نائب رئيس دائرة األمن باألمانه العامة لهيئة 

رئاسة المجلس األنتقالي برحمته ورضوانه وان يدخله فسيح جناته وإن يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم 

  . ان وإنا هلل وإنا إليه راجعونالصبر والسلو

 

   

 

حادثة معسكر الجالء رسالة 

 نتقاليإلاإماراتية للمجلس 

هوقوات  

منير اليافعي ابو “ناد دعم واس ولألاثارت حادثة استهداف الحوثيين لقائد اللواء ا

جدال واسع لدى السياسيين والمجتمع الجنوبي بشكل عام متساءلين عن ” اليمامة

 .امكانية الحوثيين الحصول معلومات العرض واحداثياته

البعض ان يكون هجموم الحوثيين على العرض العسكري في معسكر الجالء  ورجح

ن تعهدو بالقضاء على اكبر ومسؤولين اماراتيي” طارق صالح”يقف خلفه العفاشي

.  قدر من القواو الجنوبية  

سياسيين ان توقيت الهجوم جاء بعد ايام قليلة من لقاء مسؤولين اماراتيين  واكد

القضاء على  يرانيإلا ماراتيإلباخرين ايرانين في العاصمة طهران يكشف االتفاق ا

 القوات التي انشأتها سابقا في الجنوب

خبير في العالقات الدولي عادل المسني إن اإلمارات قدمت المحلل السياسي وال وقال

 المليشيات المتشددة في عدن طعما للحوثيين تعبيرا عن نواياها الطيبة تجاههم

في تصريح لقناة الجزيرة الى أن اإلمارات تحاول أن تخفف من القوات التابعة  وأشار

رات قدمت معلومات دقيقة لها وهو ما عبرت عنه لإليرانيين، وأكد المسني أن اإلما

.  للحوثيين  

الهجوم على معسكر الجالء بعد ساعات من حادث مروري مدبر تعرضت له  وجاء

منهم 3الجنوبي في شبوة اودى بحياة  نتقاليإلقيادات من ا  

الجنوبي وقواته جاءت  نتقاليإلالمتسارعة والتي تستهدف المجلس ا حداثألهذه ا كل

من الجنوب واتخاذها خطوات للتخلص من اتباعها  ماراتيةإلبعد انسحاب القوات ا

. سنوات 3الذين انشأتهم لخدمتها خالل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الحوثيين يعلنو مسؤوليتهم عن 

مجزرة معسكر الجالء في عدن 

وابو اليمامة اول ضحايا باتريوت 

فالتحال  

 

 ولألاعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن المجزرة المروعة التي حدثت بقوات اللواء ا

قائد اللواء منير  دعم واسناد في معسكر الجالء بعدن واسفرت عن استشهاد

وعدد كبير من الجنود واصابة اخرين” ابو اليمامة”اليافعي  

 

االنفجار الذي اعلن الحوثيين مسؤوليتهم عن استهدافه بطائرة مسيرة نوع  وتسبب

1قاصف k  قتيل وجريح  13وصاروخ باليستي قصير المدى الى سقوط اكثر من

 بينهم القائد منير اليافعي

 

مكن الحوثيين من استهداف العرض العسكري وقتل الرجل االول مراقبون ان ت وراى

في قوات الدعم واالسناد يأتي نتيجة لتواطؤ التحالف العربي مع العملية ومساعيه 

 لتصفية اكبر قدر من القوات الجنوبية

 

ان غياب باتريوت التحالف وعدم تصديه للهجمة الحوثية على المعسكر اكبر  مؤكدين

  صفية القوات الجنوبية .دليل على مخطط ت


