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 م2019 \ 11 \ 2 التاسعالعدد 

 أبرز األحداث

الموات السعودٌة تعتمل موظفٌن فً مطار 

 عدن الدولً

وثائك رسمٌة..الشرعٌة تمّول العناصر 

 اإلرهابٌة فً عدن والمٌسري ٌعترؾ
 

العملة ٌكشؾ عن فضٌحة فساد من العٌار 

الثمٌل فً ممر حزب #االصبلح واللواء الرابع 

 بـ #لعطبة

نوبٌٌن وناشطٌن لناة العربٌة تهاجم الج

 ٌصفونها بالكاذبة
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كشفت مصادر صحفٌة عن استدعاء المخابرات السعودٌة امسئولٌن فً الشرعٌة الٌمنٌة، 

 .بؽرض التحمٌك معهم على خلفٌة اتهامات بالتخابر وبتلمً أموال ورشى من لطر وتركٌا

مات عدٌدة ُوجهت إلى مسئولٌن فً الشرعٌة باستخدام أموال لطرٌة ولالت المصادر إن اتها

لتموٌل أعمال تزعزع االستمرار فً الٌمن وأٌضاً اتهامات أخرى بالتواطؤ واستخدام 

إرهابٌٌن.. كما شملت االتهامات إرسال تمارٌر ٌومٌة إلى لطر وتركٌا عما ٌدور فً الؽرؾ 

ٌٌن، وكذا تفاصٌل مفاوضات اتفاق الرٌاض المؽلمة بٌن المسئولٌن الٌمنٌٌن والسعود

ومسودات االتفاق ذاته وأدق تفاصٌل االجتماعات والخطط السٌاسٌة المتخذة فً الرٌاض 

 .وتفاصٌل االجتماعات مع المسئولٌن السعودٌٌن

إنه تم استجواب نجل الرئٌس «: »األٌام»وأكد مسئول رفٌع فً الشرعٌة، مساء أمس، لـ 

ائد لوات الحماٌة الرئاسٌة، بخصوص تهرٌب السبلح من ضمن اتهامات الٌمنً ناصر هادي، ل

أخرى، وشمل التحمٌك مدٌر مكتب الرئٌس، عبدهللا العلٌمً، بدون اإلفصاح عن التهم 

 .«الموجهة إلٌه

وذكرت مصادر إعبلمٌة أن أحد مساعدي نائب الرئٌس الفرٌك علً محسن األحمر، والذي لم 

 .الدولة السعودي منذ أٌامتسمه، تم احتجازه لدى أمن 

وتأتً هذه األخبار وسط حالة انزعاج سعودي كبٌر من تحركات لوات الشرعٌة باتجاه أحور، 

 .أمس األول، فً مسعى على ما ٌبدو لئلضرار باتفاق الرٌاض

 

 

المخابرات السعودٌة تحمك مع مسئولٌن فً الشرعٌة بٌنهم 

 العلٌمً ونجل الرئٌس هادي
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تجاهل رئٌس الوزراء معٌن عبدالملن الرجل األول للسعودٌة فً المهرة المحافظ راجح باكرٌت منالشاً مع 

تفاصٌل الخطط التنفٌذٌة المعدة لمواجهة اإلعصار كٌار الذي   أمٌن عام المجلس المحلً بالمحافظة سالم نٌمر

 على البحر العربً فً إشارة لمرب انتهاء صبلحٌات المحافظ باكرٌت السواحل والمدن الٌمنٌة بدأ بضرب

تفاصٌل اتصال أجراه رئٌس الوزراء معٌن عبدالملن مع أمٌن عام السلطة  ونملت وكالة األنباء الرسمٌة سبأ،

 .وجود محافظ المحافظة راجح باكرٌت المحلٌة فً محافظة المهرة بالرؼم من

فظً عدن ولحج وابٌن وشبوة وحضرموت الذٌن تواصل بهم رئٌس كمجاء عدم ذكر باكرٌت بٌن محا

مؤكدا إضافٌا للضؽوطات السعودٌة التً تتعرض لها الحكومة الشرعٌة بإبماء باكرٌت فً منصبه  الوزراء،

 .كمحافظ للمهرة وذلن لتمرٌر مخططاتها فً المحافظة

ة المهرة إستمالته من عمله كمدٌر لمكتب إلى ذلن، وعلى خلفٌة فساد باكرٌت، لدم مدٌر تربٌة حات فً محافظ

 . التربٌة والتعلٌم فً المدٌرٌة

أنه لدم إستمالته إحتجاجا  -فً استمالته التً حصل المهرة بوست على نسخة منها-ولال دمحم سعٌد بلحاؾ 

 .على تدخبلت السلطة المحلٌة بالمحافظة والمدٌرٌة فً عمل التربٌة

ة المحلٌة بالمحافظة والمدٌرٌة فرؼت عدد كبٌر من المدرسٌن مما تسبب أن السلط وأضاؾ فً نص االستمالة

 .عجز كبٌر فً مدراس المدٌرٌة

وأوضح أن تفرٌػ عدد كبٌر من المدرسٌن بالمدٌرٌة للتفرغ للدراسة أو نملهم إلً مكاتب أخرى سببا له حرج 

 .كبٌر عند أولٌا أمور الطبلب وفشل فً العملٌة التعلمٌة

بالعمل ضد الحكومة الشرعٌة  ، ٌُتهم باكرٌت7102ضؽط سعودي على الرئٌس هادي مطلع ومنذ تعٌٌنه ب

 .وتشكٌل ملٌشٌات خارجة عن وزارة الدفاع الٌمنٌة فً المهرة، وتلمً توجٌهاته من السعودٌة

وكانت اتهامات رسمٌة لد وجهتها الحكومة الٌمنٌة لراجح باكرٌت باختبلس وسرلة للمال العام فً محافظة 

لمهرة. وتشهد محافظة المهرة منذ أكثر من عام احتجاجات رافضة للتواجد العسكري السعودي واإلماراتً ا

 .فً المحافظة ومطالبة بإلالة باكرٌت

 تجاهل حكومً للمحافظ باكرٌت ومسئول محلً ٌمدم استمالته
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بٌن افراد من لواء ” عكد“تباكات عنٌفة داخل معسكر دارت ظهر الٌوم السبت اش

 . ٌنتمً للعمٌد لؤي الزاكً التابع للشرعٌة فً محافظة ابٌن

ولال مصدر ان سبب االشتباكات ٌعود الى اٌماؾ صرؾ المستحمات المالٌة للجنود 

 .منذ عدة اٌام

جرحى فٌما تحدتث مصادر اعبلمٌة عن سموط 4واسفرت االشتباكات عن سموط 

 .تٌلل

و التزال االوضاع متوترة داخل المعسكر و سط مخاوؾ من انفجار الوضع بشكل 

 . اكبر

 

 

 

 

لتلى وجرحى فً إشتباكات بٌن لوات للشرعٌة فً 

 بأبٌن” عكد”معسكر
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أشخاص آخرون الٌوم السبت، جراء  01سٌدات مصرعهن وأصٌب  3لمٌت 

 .انمبلب باص بالمرب من محطة عرلة رضوم فً شبوة

مارات تعرض لبلنمبلب وتشٌر التفاصٌل إلى أن الباص كان لادماً من دولة اإل

 .بالمرب من محطة عرلة خبلل توجهه إلى العاصمة عدن

وجرى نمل الوفٌات والمصابٌن إلى مستشفى أحور التخاذ اإلجراءات البلزمة 

 .حٌالهم، وتمدٌم اإلسعافات للمصابٌن

 

 

 

 

 

 

 

ركاب آخرٌن بانمبلب سٌارة فً  01سٌدات واصابة  3وفاة 

 شبوة
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 أمطار ؼزٌرة تهطل على #سمطرى هذه اللحظات”.. كٌار“فً تطور العصار 

ٌرة سمطرى فً هذه اللحظات استمرار لهطول األمطار منذ منتصؾ اللٌل تشهد جز

الى حالة مدراٌة تصاحبها ” كٌار“إلعصار   حتى اللحظة فً ظل تولع تحول خطٌر

 .هطول امطار ؼزٌرة على الجزٌرة

وٌصاحب هطول األمطار على جزٌرة سمطرى عواصؾ رعدٌة فً ظل تخوؾ 

واحداث اضرار بشرٌة ومادٌة لدى سكان  المواطنٌن من استمرار هطول األمطار

 الجزٌرة

 

 

 

 

 

 

 

 

أمطار ؼزٌرة تشهدها أرخبٌل ”..كٌار“فً تطور إلعصار 

 سمطرى
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ٌوم الثبلثاء المادم موعداً للتولٌع ” دمحم آل جابر” حدد السفٌر السعودي لدى الٌمن

على إتفاق جدة بٌن المجلس اإلنتمالً الجنوبً والشرعٌة بعد تأجٌل التولٌع علٌه 

 .مرات 4

ان التولٌع على اتفاق جدة ” توٌتر“ولال آل جابر فً تؽرٌدة على مولع التواصل 

وولً ” دمحم بن سلمان“مادم بحضور ولً العهد السعودي سٌكون ٌوم الثبلثاء ال

 .”دمحم زاٌد“عهد ابوظبً 

 4وجاء الموعد الذي حدده االسفٌر السعودي بعد تأجٌل التولٌع على اإلتفاق 

 . مرات جراء تعنت اطراؾ الصراع وعدم تلبٌة اإلتفاق لطموحاتهم

ٌر الحكم فً عدن وٌرى مسئولٌن فً الشرعٌة ان السفٌر آل جابر هو الذي سٌد

ومحافظات الجنوب حٌث لال وزٌر الداخلٌة فً حكومة هادي انه ال ٌمبل ان تشكل 

 .حكومة ٌدٌرٌها السفٌر السعودٌة وابو ظبً

 

 

السفٌر السعودي ٌحدد موعد تولٌع إتفاق جدة وٌلزم الشرعٌة 

 واإلنتمالً بالحضور
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الشرعٌة بتلمً الدعم من دولة ” هدى العطاس“اتهمت الكاتبة والناشطة السٌاسٌة الجنوبٌة 

لوات الشرعٌة اتفاق جدة والتحمت لطر دون الحاجة للمملكة العربٌة السعودٌة التً تعدت 

 مدٌنة أحور .

وأكدت األدٌبة الجنوبٌة هدى العطاس ، أن الحكومة الٌمنٌة الشرعٌة لم تعد بحاجة إلى 

 المملكة العربٌة السعودٌة ، بعد أن أصبحت لوٌة عسكرٌاً.

هجوم ” توٌتر”ولالت المٌادٌة الجنوبٌة هدى فً تؽرٌدة له نشرتها على حائط صفحته بـ

” اإلخوان“الشرعٌة على أبٌن والمتزامن مع هجوم الحوثً على الضالع تفسٌره إن الشرعٌة 

 لم تُعد بحاجة إلى السعودٌة.

تركً -بإن الشرعٌة أصبحت لوٌة عسكرٌاً وتستطٌع أن تماتل بدعم لطري ” وأوضحت هدى

 ولم تُعد بحاجة للسعودٌة.

ة حتى ال تمكن المملكة من إدارة الٌمن عبر إن الشرعٌة ال ترٌد تولٌع االتفالٌ” وبٌن العطاس

 اللجنة التً ستنبثك من اتفاق الرٌاض.

 

 

 

  

العطاس: الشرعٌة تتلمى دعماً من لطر ولٌست بحاجة الى 

 السعودٌة
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وحزب اإلصبلح معسكر اللواء   هاجم مسلحون مجهولن ٌرجح انتماءهم لموات الشرعٌة

الرابع حماٌة رئاسٌة بالعاصمة عدن والذي تتمركز فٌه لوات من الحزام األمنً بعد طردها 

تنفٌذ ٌتزامن الهجوم مع ترتٌبات سعودٌة ل أشهر حٌث 3لوات الشرعٌة من المعسكر لبل 

 . اتفاق الرٌاض مع االنتمالً

حماٌة “اطلموا النار والمذائؾ على معسكر اللواء الرابع   مجهولٌن“ولالت مصادر محلٌة أن 

، شمال المدٌنة، اعمبها اشتباكات بٌن المهاجمٌن والحزام االمنً، المسٌطر على ”رئاسٌة

 .المعسكر

مباطً إلى ابٌن بعد اٌام على اعادة هذه التطورات مع وصول لائد اللواء مهران ال وتأتً 

العسكري نحو  للتصعٌد   فً للشرعٌة ترتٌب وضع لواته فً شبوة فً إطار مساعً 

 .العاصمة عدن

ٌذكر ان وزٌر داخلٌة هادي ووزٌر نمله هاجما فً ولت سابك اتفاق الرٌاض وتوعدا 

بحسب تصرٌحات ” ديٌسلم السلطة من الضباط اإلماراتٌٌن للسفٌر السعو“بالتصدي له كونه 

 .المٌسري الذي توعد باستعادة عدن فً ؼضون اٌام

 

ٌة ٌهاجمون معسكر اللواء الرابع حماٌة مسلحون للشرع

 رئاسٌة بعدن



ي   م 2019  \ 11\ 2" حصاد األسبوع                               التاري    خ األول المشهد الجنوب 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

من عمره وٌدعى احمد  03اؼتال مسلحون مجهولون لبل ٌومٌن طفبل فً الـ 

 الكشمٌمً بحً العرٌش.

ولال االهالً ان الطفل كان ٌجلس أمام منزله حٌنما مر مسلحان على متن دراجة 

 علٌه لٌردٌاه لتٌبل فً الحال.نارٌة واطلما النار 

ولال االهالً ان الشرطة حضرت إلى المكان وكتبت تمرٌرا ولٌدت المضٌة ضد 

مجهول األمر الذي جعل األألهالً تسودهم حالة من الؽضب لد تتحول الى اندالع 

احتجاجات تطاب بالمتلة والتحمٌك من الشرطة التً جمدت عشرات المضاٌا 

 المشابهة.

 

 

 

 

 

 

عدن: حالة ؼضب تسود حً العرٌش جراء اؼتٌال طفل فً 

 من عمره 03ال
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نتمالً الجنوبً فً سمطرى اعتصامهم إلٌن موالٌن للمجلس اٌواصل مواطن

السلمً الٌوم الجمعة امام بوابة المحافظة فً ٌومهم الثالث على التوالً معلنٌن 

عدم ترن خٌامهم حتى االستجابة لمطلبهم بالتبلع المحافظ االخوانً رمزي 

 .محروس

ٌس هادي ولال متظاهرٌن ان انهم سٌواصلون اعتصامهم حتى ٌستجٌب الرئ

 لمطلبهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عتصام امام بوابة مبنى محافظة سمطرى إلمواطنٌن ٌواصلون ا

 د المحافظمطالب بطر
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منً فجر الٌوم الجمعة السٌطرة على مدٌرٌة أحور وطرد لوات ألاستعادت لوات الحزام ا

 .صبلح منهاإلالشرعٌة وحزب ا

 .وأعلنت عملٌات لوات الحزام األمنً لطاع أحور السٌطرة الكاملة على المدٌرٌة

ر الٌوم من حٌث جاءت مضٌفة أن لوات وأكدت العملٌات أن لوات الشرعٌة انسحبت فج 

الحزام والتدخل السرٌع الزالتا تمومان حالٌا بتمشٌط االتجاهٌن الشرلً والؽربً للمطاع حٌث 

 .ٌتنشر ابطال الحزام فً النماط السابمة

من جانب أخر، لالت مصادر محلٌة فً عتك أن لوات الشرعٌة تتجمع حالًٌا فً ضواحً  

شرلٌة، فٌما أفادت مصادر أن لوة أخرى وصلت جول الرٌده فً عاصمة شبوة من الجهة ال

 عزان الفجر الٌوم

 

 

 

 

 

 

 

 

منً تستعٌد مدٌنة أحور من لوات الشرعٌة أللوات الحزام ا

 صبلحإلوحزب ا
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اثنٌن من موظفً عدن الدولً لساعات وهددتهم   اعتملت الموات السعودٌة فً عدن

 .بالتصفٌة

 ولالت مصادر فً مطار عدن الدولً أن لوات سعودٌة اعتملت اثنٌن من موظفً المطار أثناء

عملهما فً إصبلح إنارات مدرج المطار ، مشٌرة إلى أن الموات السعودٌة اعتملتهما إلنها لم 

 .تأمرهم بإصبلح إنارات المدرج

 .وأكدت المصادر أن الجنود السعودٌٌن أهانوا الموظفٌن وهددوهم بالتصفٌة الجسدٌة

للموات السعودٌة ال وتولع مرالبون أن تشهد عدن خبلل األٌام المادمة اعتماالت وانتهاكات 

 .ٌختلؾ عن انتهاكات اإلمارات بحك أبناء الجنوب منذ أربع سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموات السعودٌة تعتمل موظفٌن فً مطار عدن الدولً
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لانج يصادر يطهعت اٌ انمٕاث انسعٕدٌت انًسٍطزة عهى يطار عخك بشبٕة طزدث انٍٕو 

يٍ انًطار ٔيُعخٓى يٍ دخٕنّ 12انخًٍس ٔكٍم انًحافظت ٔلائذ انهٕاء  . 

اٌ لائذ انمٕاث انسعٕدٌت فً يطار عخك يُع ٔكٍم ” يطٍع انزدفاًَ“اليً ٔلال انزيٍم اإلع

يٍ دخٕ يمز انمٕاث ” يجحذل حُش انعخٍمً 12ٔلائذ انهٕاء ” عبذانمٕي نًزٔق“انًحافظت 

 .انسعٕدٌت فً انًطار

عبذانمٕي “ٔأكذ انزدفاًَ أَّ بعذ يشاركت كم يٍ ٔكٍم يحافظت #شبـِٕ انسهفً انًخأخٌٕ 

يجحـذل أصالح فً حفم انشخائى انذي  12لائذ انهٕاء ” جحـذل حُش انعخٍمً“ًٍذ ٔانع” نًزٔق

ألٍى يٍ أجم َٕجٍّ انشخائى إنى أعًذة انخحانف انعزبً انًًهكت انعزبٍت ٔانسعٕدٌت ٔدٔنت 

دٔل انخحانف بحزب نٓا أٔل ٔنٍس ” أحًذ بٍ أحًذ انًٍسزي“اإلياراث انعزبٍت انًخحذة ْٔذد 

عبذانمٕي “  بًطار عخك يمابهت ٔكٍم يحافظت شبٕة  نمٕاث انسعٕدٌتنٓا آخز رفض لائذ ا

يجحـذل إصالح 12ٔلائذ انهٕاء   ”نًزٔق انُسً . 

ٔاحخذث انمٕاث انسعٕدٌت يطار عخك يزكزاً نٓا نخخحكى بانًحافظت دٌٔ اي حذخم 

انشزعٍت انًذعٍٍ انسٍطزة عهى انًحافظت  نًسؤٔنً  

 

 

 

لائد الموات السعودٌة فً مطار عتك ٌمنع مسؤولٌن للشرعٌة من 

 دخول المطار
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حزب اإلصبلح وعناصر اإلرهابٌة من السٌطرة على مركز مدٌرٌة تمكنت لوات الشرعٌة و

أحور والنماط األمنٌة التً كان ٌتمركز بها لوات الحزام األمنً بعد معارن شرسة مع لوات 

 .الحزام لُتل على إثرها العدٌد من عناصر حزب اإلصبلح والشرعٌة

ة أحور بعد ان خاضت ولالت مصادر محلٌة أن لوات الشرعٌة باتت اآلن فً مركز مدٌرٌ

معارن شرسة مع لوات الحزام األمنً سمط عى إثرها لٌادات من تنظٌم الماعدة كانت تماتل 

 .”حسٌن أموسى الحمٌمانً”الى جانب لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح منهم اإلرهابً المدعو

 وحسب مصادر اعبلمٌة فان لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح تنوي التمدم مدٌنة زنجبار دون

مبااله باإلتفاق المبرم فً مدٌنة جدة السعودٌة والذي ال زال متعثراً حتى الحظة دون تولٌع 

 .الطرفٌن علٌه

وتحشد لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح عناصرها من محافظة شبوة ومأرب ومحافظات 

الذي اعن رفضه إلتفاق جدة ” أحمد المٌسري“الشمال الى أبٌن منذ عودة وزٌر الداخلٌة 

 .لى اإلستمرار فً سفن دماء الجنوبٌٌنواصر ع

من جانبه توعد لائد الحزام األمنً الموالً لئلمارات عبد اللطٌؾ السٌد بطرد الموات 

 .الحكومٌة من أحور ، واصفا هجوم لوات هادي على أحور بالؽادر

وأعلن السٌد رفع حالةاالستنفار الى ألصى درجة بعد الهجوم الذي نفذته لوات على موالع 

 .حزام األمنً فً مدٌرٌة احور بأبٌنال

ولفت السٌد إلى أن لوات الوٌة العمالمة والوٌة اإلسناد والدعم ولوات الحزام األمنً 

 .والمماومة الجنوبٌة فً كامل الجاهزٌة انتظارا الحتمال أي مواجهه

 .واتهم السٌد حكومة هادي بعرللة مفاوضات جدة من خبلل تصعٌدها العسكرٌة فً أبٌن

 

لوات الشرعٌة تسٌطر على أحور وتتمدم نحو زنجبار ولائد الحزام 

 األمنً ٌهدد
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عثر مواطنون الٌوم صباح الٌوم الخمٌس على جثة العمٌد حمٌد السٌاؼً ركن الشئون 

 .اإلدارٌة للواء الخامس حراس جمهورٌة مرمٌة على الشارع العام بمدٌنة المخاء

ولال مواطنٌٌن انهم عثرو عى جسد السٌاؼً آثار لطمات رصاص ماٌعنً انه تعرض عملٌة 

 .تصفٌة مباشره

ادر صحفٌة نمبلً عن مصادر وصفتها بالعسكرٌه عن مبلبسات جرٌمة تصفٌة وكشؾ مص

العمٌد حمٌد السٌاؼً ركن الشؤون االدارٌه للواء الخامس حراس جمهورٌه مؤكدة انها تمت 

 .من لبل المدعو عمار عفاش االخ الشمٌك لطارق عفاش

مٌد السٌاؼً من وأفادت المصادر عن لٌام عناصر مسلحة تابعة لعمار عفاش اختطفت الع

منزله فً ولت متأخر من مساء الثبلثاء ولامت بتعذٌبه حتى الموت بعد أن علمت انه عازم 

على ترن معسكر حراس الجمهورٌة التابع لطارق عفاش والعودة الى مسمط راسه فً صنعاء 

 .وبٌن أوساط الحوثٌٌن على ؼرار ما عمل زمبلءه خبلل االٌام الماضٌه

طارق عفاش اوكل مهمة تصفٌة وإؼتٌال معارضٌه وكل من ٌنتمده بل واوضحت المصادر ان 

كل من ٌحدث نفسه بالعودة الى صنعاء أو إلى اي محافظة والعة تحت سٌطرة الحوثٌٌن 

لشمٌمه االكبر عمار عفاش الوكٌل االسبك لجهاز األمن المومً نتٌجة خبرة السابمة فً هذا 

مادت البلذعه التً وجهتها له االمارات نتٌجة المجال خاصة بعد حالة الؽضب وموجة االنت

 .تزاٌد اعداد المؽادرٌن لمعسكراته خبلل االوانه االخٌرة

وتعد هذه الجرٌمة واحدة من بٌن مئات الجرائم التً تمارسها عناصر طارق عفاش تجاه 

 . المادة العسكرٌٌن والمجندٌن فً صفوؾ لواته بالساحل الؽربً

لهذا السبب! مسلحً طارق صالح ٌصفون أحد لٌاداتهم العسكرٌة 

 بالمخاء
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لحزام األمنً والتدخل السرٌع هجوما شنته لوات الشرعٌة وحزب االصبلح تصدت لوات ا

 . المعززة بعناصر اإلرهاب الٌوم الخمٌس على مشارؾ مدٌنة احور بمحافظة أبٌن

بمٌادة دمحم العوبان شنت صباح الٌوم   ولال مصدر عملٌاتً أن لوات للشرعٌة وحزب اإلصبلح

 .تً تمع تحت سٌطرة المجلس االنتمالًهجوما مسلحا استهدؾ اسماط المدٌرٌة ال

واوضح المصدر أن لوات الحزام األمنً والتدخل السرٌع والمماومة الجنوبٌة صدت الهجوم 

فً مدخل مدٌنة احور الؽربً بالمرب من   وحاصرت لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح اإلرهابٌة

 . معسكر الحزام األمنً

جوم محاولة ٌائسة لتفجٌر الوضع فً ووصؾ سٌاسٌون ونشطاء فً المحافظة بان اله

 .المدٌرٌة

 

 

 

 

لوات الحزام األمنً تتصدى لهجوم شنته عناصر للشرعٌة وحزب 

 اإلصبلح فً أحور
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للمرة الرابعة التولٌع على اتفاق جدة بٌن الشرعٌة والمجلس اإلنتمالً والذي   أجلت السعودٌة

من المزمع تولٌعه الٌوم الخمٌس بعد ان تم تأجٌله ٌوم الثبلثاء ألسباب لم ٌتم الكشؾ عنها 

 ً  .رسمٌا

فً شرٌط عاجل لها انه تم تأجٌل تولٌع اإلتفاق بٌن الشرعٌة والمجلس ولالت لناة الحدث 

اإلنتمالً دون ان تذكر موعد جدٌد للتولٌع فٌما تناللت وسائل اعبلمٌة اخرى نبأ تاجٌله لٌوم 

 .األحد المادم

ان سبب التأجٌل ٌعود الى اشتراط  وكشفت مصادر مطلعة عن سبب تأجٌل اإلتفاق حٌث لالت

 .الملحك العسكري لبل تولٌع اتفاق الرٌاض  ذالشرعٌة تنفٌ

وٌأتً تأجٌل التولٌع نتٌجة الخبلفات الكبٌرة التً تعصؾ بالشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً دون 

 .تمكن السعودٌة من ترلٌع الخبلفات وحلها

 

 

 

 

 ولٌع على إتفاق جدة للمرة الرابعة ومصدر ٌكشؾ السببتأجٌل الت
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ض كشفت صحٌفة سعودٌة، الخمٌس، محاولة التفاؾ جدٌدة لهادي ونائبه على اتفاق الرٌا

 المفترض تولٌعه الٌوم الخمٌس

ٌتزامن ذلن مع ضؽوط سعودٌة إلبرام اتفاق مناصفة عمب سٌطرة االنتمالً على عدن بدعم 

 .اماراتً

مهام   اوكلت” الشرعٌة“عن مصادر فً حكومة هادي لولها أن ” عكاظ“ونملت صحٌفة 

 .ترأسه علً محسنتولٌع االتفاق مع االنتمالً لعضو فً وفد حكومة هادي للمفاوضات الذي 

ومن المتولع ان ٌولع نائب رئٌس وزراء هادي سالم الخنبشً االتفاق الذي ٌتولع حضور 

ولً العهد مراسٌم تولٌعه. وكان من المفترض ان ٌولع هادي او نائبه، لكن هذه الخطوة 

 تشٌر إلى انهما ٌخططان لبللتفاؾ على االتفاق سواء بالتصعٌد العسكري الذي تعكسه تعزٌزات

 .جنوبً –لواتهما فً ابٌن أو محاولة تبلفً انتصار االنتمالً وحدٌثه عن اتفاق شمالً 

وعد مرالبون هذه الخطوة افشال مسبك التفاق الرٌاض الذي جاء بعد ضؽوط سعودٌة كبٌرة 

استؽرلت شهرٌن فً الرٌاض وجدة. وسبك لهادي وأن رفض الحوار مع االنتمالً كون 

ته كرئٌس، بٌنما ٌرى محسن االتفاق استهداؾ لمواته المنتشرة االتفاق ٌنتمص من صبلحٌا

فً مناطك النفط والؽاز بشبوة وحضرموت ناهٌن عن كونه سٌعكس فضٌحة مستمببل بتبنً 

 .االنفصال

صحٌفة سعودٌة تكشؾ إلتفاؾ جدٌد للرئٌس هادي ونائبه على 

 إتفاق الرٌاض
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كشؾ لٌادي جنوبً عن فضٌحة فساد من العٌار الثمٌل تمارس فً ممر حزب االصبلح 

مدفعٌة والشرطة العسكرٌة والموات  33ع استمبال واللواء االخونجً بمعطبة واللواء الراب

 . الخاصة اب الذي تتمركز فً نمٌل الشٌم

ولال المٌادي فً المماومة الجنوبٌة وعضو المجلس االنتمالً الجنوبً طاهر مسعد العملة ان 

 فضٌحة فساد من العٌار الثمٌل ومنها رتب عسكرٌة مع االكرامٌة صرفت للمدرسٌن فً مدٌرٌة

لعطبة وعناصر فً حزب االصبلح، ونزلت هذه الرتب واالكرامٌة من مارب على الواحدات 

مدفعٌة مرٌس والشرطة العسكرٌة  33التالٌة على اللواء الرابع استمبال مرٌس واللواء 

الجمٌمة نمٌل الشٌم والموات الخاصة اب الذي تتمركز فً نمٌل الشٌم وهنان تم ترلٌة مدرسٌن 

 . واستبلم االكرامٌة حسب كل مدرسة على رتبتةالى رتبة عمٌد 

واشار العملة الى وجود عناصر من المناطك الشمالٌة فً هذه الوحدات العسكرٌة حٌث تم 

 . تسلٌم لهم اكرامٌة بحسب الرتبة التً خصل علٌها من مارب

تم  واكد العملة ان اللجان مازالت مستمرة فً توزٌع االكرامٌة حسب الرتبة العسكرٌة الذي

ترلٌتهم من حكومة مارب الذي ٌمودها االرهابً واالخونجً علً محسن االحمر معتبرا فً 

 “ فضٌحة فساد من العٌار الثمٌل” ختام حدٌث ان تلن االفعال والممارسات 

 

العملة ٌكشؾ عن فضٌحة فساد من العٌار الثمٌل فً ممر حزب 

 #االصبلح واللواء الرابع بـ #لعطبة
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تعرضت عدد من النماط األمنٌة فً مدٌرٌة أحور بابٌن صباح الٌوم األربعاء إلطبلق من 

 .ٌن حاولوا التحام النماطمسلحٌن مجهزل

ولال مصدر فً لوات الحزام ان هجمات منسمه شنها مسلحٌن ٌرجح انتماءهم للشرعٌة 

 .وحزب اإلصبلح على عدد من النماط األمنٌة فً أحور

 . وأكد المصدر ان لوات الحزام تصدت لهجمات المسلحٌن واشتبكت معهم حٌث الذو بالفرار

م تتعرض ألي خسائر اال انها اعتبرت ذلن مؤشراً لتحرن واشار المصدر ان لوات الحزام ل

كبٌر تنوي لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح تنفٌذه إلسماط محافظة أبٌن واشا اتفاق جدة الذي 

 .من المتولع ان ٌتم اإلعبلن عنه ؼداً الخمٌس

 

 

 

 

 زام األمنً فً أحورعناصر مسلحة تهاجم نماط للح
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على استمرار عبث  نصب أهالً محافظة سمطرى خٌاما أمام دٌوان السلطة المحلٌة ، احتجاجا

 .برحٌله المحافظ رمزي محروس بالمحافظة، والمطالبة

بتمدٌم المحافظ رمزي محروس استمالته ، الستمراره فً العبث بممدرات   وطالب المتظاهرون

 .الجزٌرة وافتعاله الفوضى األمنٌة فً المحافظة

عتصام امام دٌوان من جانبه لال معلمون على ااإلعتصام ان اإلمارات هً من دفعت بهم لئل

المحافظة فً اصرار منها على السٌطرة الكٌة على الجزٌرة وتسلٌمها كلٌاً للمجلس اإلنتمالً 

 . الجنوبً

وكانت اإلمارات لد فرؼت أمس االثبلثاء سفٌنة عسكرٌة فً مٌناء سمطرى حٌث لال البعض 

د وطرد لوت انها لدمت اسلحة مختلفة لموات الحزام األمنً بالمحافظة كخطوة للتصعٌ

 الشرعٌة وحزب اإلصبلح من الجزٌرة

 

 

 

 

محتجٌن ٌنصبون خٌاماً امام مبنى دٌوان محافظة سمطرة مطالبٌن 

 برحٌل المحافظ
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اعتملت لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح فً محافظة شبوة نجل رئٌس المجلس اإلنتمالً 

 .”ناحً السلٌمانً“الجنوبً 

سبعة من ناشطٌه فً ” ملٌشٌات االخوان“ المجلس االنتمالً، ، فً بٌان له اعتمال  وكشؾ 

بٌنهم نجل رئٌس فرع المجلس، السلٌمانً، معتبرا الحملة فً   -اري لشبوةالمركز االد -عتك

 .سٌاق استهداؾ الخصوم

المعتملٌن مطلوبٌن امنٌا وأن اثنٌن   أن” االخوان”ذكرت وسائل اعبلم تابعة لـ  فً الممابل

 .منهم كانا ٌحاوالن زرع عبوات ناسفة

وة بعد معارن مع االنتمالً ، على شب ومنذ اؼسطس الماضً، تارٌخ سٌطرة لوات هادي 

بحسب تمارٌر حمولٌة  مستمرة تجاوزت  ٌتعرض نشطاء وانصار فً المجلس النتهاكات 

 .االلؾ حالة خبلل شهر

فً مناطك ” االخوان“ومما زاد من حدة الحملة الهجمات التً تتبنها فصائل االنتمالً ضد 

سموطها بٌد االمارات، وفما لما متفرلة ومخاوؾ من المحافظة النفطٌة ومخاوؾ االخٌرة من 

 .العملٌات فً لوات هادي صالح الذٌبانً  ذكره فً ولت سابك رئٌس ؼرفة

 

عناصر اإلصبلح فً شبوة تعتمل نجل رئٌس المجلس اإلنتمالً 

 بالمحافظة
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هدمت عناصر متطرفة تنتمً لموات الشرعٌة وحزب اإلصبلح أمس إحدى المباب التارٌخٌة 

 . فً مدٌرٌة طور الباحة بمحافظة لحج

لاموا بهدم   تبعون لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلحولالت مصادر محلٌة إن عناصر متطرفة ٌ

 .لبة تارٌخٌة فً منطمة شعب بمدٌرٌة طور الباحة

وتعرضت عدد من المباب واألضرحة التارٌخٌة فً مناطك سٌطرة تلن الموات للهدم، فً ظل 

 .انفبلت أمنً وأعمال لتل وسحل واؼتصاب لؤلطفال فً تلن المناطك

 

 

 

 

 

 

 عناصر متطرفة فً لوات الشرعٌة تهدم لبة تأرٌخٌة بطور الباحة



ي   م 2019  \ 10\ 30" حصاد األسبوع                               التاري    خ األول المشهد الجنوب 

  

 

 

 

 

 

 

العربٌة التابعة للنظام السعودي مهاجمة الجنوبٌٌن والنٌل من المضٌة بنشر تمارٌر اخبارٌة كاذبة تواصل لناة 

 .تخدم الشرعٌة وحزب اإلصبلح

ونشرت المناة السعودٌة امس الثلبلثاء تمرٌر اخبار ي هاجمت فٌه الحران الجنوبً وانتمصت فٌه من مكانته 

اإلرتباط هادفة بالتمرٌر لخلك اصوات مضاده للمجلس اإلنتمالً نافٌه ان ٌكون الجنوبٌٌن مؤٌدٌن لمشروع فن 

 . الجنوبً ولٌادات الحران

وأحدث تمرٌر لناة العربٌة موجة ؼضب واسعة لدى المجتع الجنوبً حٌث وصفها ناشطٌٌن والصحفٌٌن 

 :لفٌسبونبالكاذبة وتخدم بتمارٌرها اخوان الٌمن حٌث لال الصحفً صبلح بن لؽبر فً منشور على صفحته با

عن الحران الجنوبً تمرٌر. خبٌث، تضمن مؽالطات وأكاذٌب وتزوٌر  العربٌة #التمرٌر الذي عرضته لناة

 وإساءة بالؽة لشهدائهم وتضحٌاتهمفاضح ضد الجنوبٌٌن وثورتهم ونضالهم 

 تبنً مفضوح ألكاذٌب حزب االصبلح وتلن التً طالما روجها حزب االخوان

 أواًل : الحران الجنوبً سبمته ثورة مسلحة منذ منتصؾ التسعٌنٌات والحران مرحلة من مراحل لثورة

 ثانٌا : لٌس للفمر عبللة بل هً ثورة ضد احتبلل

بل استمروا فً  7100كبر لم ٌنخرط الجنوبٌون فً ثورة االخوان والحوثٌٌن فً ثالثًا : وهنا التزوٌر األ

ضد االحتبلل ولٌس ضد نظام او شخص، كما ان ثورتهم كانت وبمٌت اكبر وأعظم  ثورتهم، ثورة االستمبلل

 . سواء زخما او جماهٌرٌا رؼم محاربتها إعبلمٌا

 

فً المبادرة الخلٌجٌة التً لم تأت لحل المضٌة الجنوبٌة ولم  رابعًا : لم ٌنخرط الحران الجنوبً فً الحوار وال

تتطرق لها بل لحل مشكلة السلطة فً الشمال ، وبمٌت الثورة الجنوبٌة فً أوج زخمها ولوتها لبل وأثناء 

 . وبعد حوار توكل، وارتكب نظام االخوان مابعد صالح مجازر ضد الجنوبٌٌن ابشع وأكبر من سابمه

 

الٌجاد حامل  7105ت المجلس االنتمالً نتٌجة اإللاالت، بل كان ثمرة لجهود كبٌرة بذلت منذ رابعًا : لم ٌأ

 لوي للمضٌة الجنوبٌة

 نوبٌٌن وناشطٌن ٌصفونها بالكاذبةلناة العربٌة تهاجم الج

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG
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وصلت الى العاصمة عدن أمس اللثبلثاء للواء عسكري سعودي بكامل عدته وعتاده لهدؾ 

 .ضمن التعزٌزات السعودٌة لمواتها فً محافظات اجنوب

رٌة ان السعودٌة نملت للواء كامل الى عدن عبر البحر فً مهمة إعادة ولالت مصادر عسك

اإلنتشار بالعاصمة عدن كما وصلت مدرعات والٌات عسكرٌة جدٌدة ٌرجح نملها الى لاعدة 

 .العند والساحل الؽربً بعد تعٌٌن لٌادات جدٌدة موالٌة للسعودٌة فً اللعند والساحل

مدرعات والدبابات السعودٌة التً وصلت أمس الثبلثاء وعرضت لناة العربٌة فً تمرٌر لها ال

الى العاصمة متباهٌٌن باحكام سٌطرتهم عى العاصمة الجنوبٌة التً ٌرفض ابناءها اي تواجد 

 .اجنبً لوالء ؼدر المجلس اإلنتمالً وخداع الشرعٌة

ٌع علٌه وعززت السعودٌة تواجدها فً العاصمة عدن بناءاً على اتفاق جدة الذي لم ٌتم التول

حتى اللحظة واتخذته السعودٌة كذرٌعة لتواجدها فً محافظات الجنوب حٌث سارعت بنمل 

 .لواتها لبل التولٌع على اإلتفاق

 

 

 

 ٌصل العاصمة عدنلواء سعودي بكامل عتاده العسكري 
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تموٌل الشرعٌة    ”ٌسران ممطري“كشفت وثائك رسمٌة نشرها لائد لوات مكافحة اإلرهاب فً عدن العمٌد 

ولٌادات ” أحمد المٌسري“ومحافظات الجنوب عبر وزٌر الداخلٌة  للعناصر اإلرهابٌة فً العاصمة عدن

 . عسكرٌة أخرى

ونشر مهران الممطري وثائك اعترؾ خبللها المٌسري بولوفه خلؾ خلٌه إرهابٌة باعاصمة عدن كانت تخطط 

 .إلستهداؾ صحفٌٌن أجانب كانو فً مهمة صحفٌة بعدن

وزٌر الٌمنً، اعترؾ من خبللها انه ٌموم بتهرٌب األسلحة وجاء كشؾ الوثائك بعد ثبلثة أٌام من تصرٌحات لل

إلى عدن، لبل ان ٌخرج لائد لوات مكافحة اإلرهاب للتأكٌد على انه ٌمتلن أدلة ووثائك تثبت تورط 

 .فً عملٌات إرهابٌة والتخطٌط لمتل أجانب فً عدن” المٌسري“

احمد “ة التً كان ٌرٌد تنفٌذها اإلرهابً ان العملٌ“وروى الصحافً صبلح بن لؽبر تفاصٌل العملٌة لائبل 

صحفٌٌن أجانب، زاروا عدن فً مهمة صحفٌة، حٌث  6المذكور فً الوثائك كانت تستهدؾ ” فضل الكازمً

وكان االرهابٌون وضعوا ثبلث عبوات ناسفة على الطرٌك المحاذٌة لفندق المصر، وانتظروا مرور الموكب 

ومعهم جهاز التفجٌر )رٌموت كونترول(، ولبل مرور الموكب على سٌارة كوروال فً ركن سور الفندق 

 .”بدلائك تم إلماء المبض علٌهم بعد ان ابلػ عنهم المواطنون لوات مكافحة اإلرهاب

رأٌت بنفسً العبوات والجهاز بحكم انً وصلت المولع بعد دلائك اذ كنت برفمة الصحفٌٌن “وأضاؾ بن لؽبر 

ل تفاصٌل العملٌة وعملٌات أخرى واؼتٌاالت وأثناء التحمٌك أي بعد األجانب، واعترؾ اإلرهابٌون بكام

 .”ساعات للٌلة من المبض علٌهم

أن المٌسري أرسل عددا من األشخاص من مكتبه إلى جهاز مكافحة اإلرهاب بؽرض “وأكد الصحافً الجنوبً 

 .”ة رسمٌة من الوزٌراالفراج عن اإلرهابٌٌن، طبعا رفض لائد مكافحة اإلرهاب ذلن ولال لهم ارٌد ورل

  

وثائك رسمٌة..الشرعٌة تمّول العناصر اإلرهابٌة فً عدن 

 والمٌسري ٌعترؾ



عادوا بعد ذلن ومعهم ورلة رسمٌة بالفعل من المٌسري، وولؾ المحممون مندهشٌن بعد ما سعموا “وتابع 

االعترافات من االرهابٌٌن من جرأة المٌسري واعترافه بأنهم ٌتبعون له وٌأتمرون بأمره. وبحسب الوثائك 

ان ممطري، فمد زعم المٌسري ان العنصر الذي تم التً نشرها لائد لوات مكافحة اإلرهاب فً عدن ٌسر

ضبطه زرعه الوزٌر فً داخل التنظٌم اإلرهابً لمعرفة تفاصٌل تحركات العناصر اإلرهابٌة المطلوبة لؤلمن، 

 .وانه خاطر بحٌاته من أجل نجاح مهمته التً أوكل بها

ان مصدرا ممربا من وزٌر الداخلٌة، أكد ولم ٌتم التعلٌك من وسائل اإلعبلم التابعة للمٌسري على ما نشر، إال 

ان ما نشره ٌسران ممطري جاء بعد لرار الالته، لكن لم ٌؤكد مدى صحة وثٌمة لرار اإللالة الذي نشر على 

 .موالع التواصل االجتماعً

 دود من التحالؾ العربً وعلى راسهدعم ال مح” احمد المٌسري“وتتلمى الشرعٌة بمافٌها وزٌر الداخلٌة 

دٌة حٌث تمدم الدعم المالً والعسكري وتحالؾ دولً عاد الشرعٌة الى عدن وتعمل على فرضها على السعو

الجنوبٌٌن الذٌن تمكنوا من اخراجها لبل ثبلثة اشهر حٌث اشترت السعودٌة المجلس اإلنتمالً الجنوبً 

جنوب لمتلهم وتدمٌر بوزارتٌن فً الحكومة اإلرهابٌة ممابل ولوؾ المجلس الى جانب الشرعٌة ضد ابناء ال

 .حٌاتهم

واصبح المجلس اإلنتمالً الجنوبً بمجرد تولٌعه على اتفاق جدة شرٌن للشرعٌة فً األعمال اإلرهابٌة التً 

تستهدؾ المجتمع بالعاصمة عدن ومحافظات الحنوب فً حٌن كان ٌدعً تمثٌل المضٌة الجنوبٌة وهموم 

 .الجنوبٌٌن

 اصر اإلرهابٌة فً عدن والمٌسري ٌعترؾوثائك رسمٌة..الشرعٌة تمّول العن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/10/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A.jpg
http://www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/10/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A1.jpg
http://www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/10/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A.jpg
http://www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2019/10/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A1.jpg
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ٌستعد المحلس اإلنتمالً الجنوبً للتولٌع على اتفاق جدة الذي اعتبره الجنوبٌٌن بٌع للمضٌة 

الجنوبٌة والتخلً عنها ؼداُ الخمٌس فً مدٌنة جدة السعودٌة بحضور مسؤولٌن سعودٌٌن 

 .واماراتٌٌن

ه التولٌع على اإلتفاق لاببلً بمنحه وزارتٌن فً حكومة الشرعٌة التً وابدى المجلس موافمت

ستعود الى عدن بحماٌة اإلنتمالً والسعودٌة متخلٌاً عن المضٌة الجنوبٌة التً فوضه بعض 

الجنوبٌٌن إلنصافها تاركاً بذللن جرحاً عمٌماً فً نفوس من اٌده ووثك بأن المجلس ٌحمل هم 

 .المضٌة الجنوبٌة

جنوبٌٌن من اتفاق جدة خصوصاً دمج الموات الجنوبٌة مع لوات علً محسن األحمر واستاء 

وحزب اإلصبلح لتصبح الموات الجنوبٌة حماة للفاسدٌن وناهبً أراضً الجنوب وثرواته بدالً 

 .من حماٌة اجنوب منهم

جدة وعلى السٌاق ذاته لال الخبٌر والمحلل العسكري الجنوبً ،العمٌد خالد النسً أن اتفاق 

لال رئٌس دائرة حموق اإلنسان فً  لن ٌأتً بجدٌد بالنسبة لمولؾ الجنوبٌٌن ولضٌتهم بٌنما

مكتب الرئٌس هادي، المحامً علً الهزازي، فً ممابلة مع لناة الٌمن الفضائٌة إلى أن 

االنتمالً ولع مسودة االتفالٌة مع الحكومة تحت سمؾ الوحدة، وأن خٌار االنفصال ذهب إلى 

 .ةؼٌر رجع

سٌاسً: اإلنتمالً ولع اتفالٌة جدة تحت سمؾ الوحدة والمضٌة 

 الجنوبٌة ولّت الى ؼٌر رجعة
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أبلػ نائب رئٌس مجلس السٌادة االنتمالً دمحم حمدان دللو، االجتماع الثبلثً 

آالؾ من ” عشرة”، ومجلس الوزراء ولوى الحرٌة والتؽٌٌر، بسحب”السٌادي”لـ

 .لواته المتواجدٌن فً الٌمن

بحسب مصادرها إّن دللو ذكر فً ” األربعاء”ولالت صحٌفة التٌّار الصادرة الٌوم

الجتماع الثبلثً بالمصر الرئاسً، أّن عشرة آالؾ من لواته انتهت مدتهم بالٌمن، ا

 .وعادوا إلى الببلد

 .وأشارت إلى أّن حمٌدتً أّكد بأنّه لن ٌرسل لواٍت بدٌلة عنهم

 .”إّن االنسحاب التدرٌجً لمواته من الٌمن لد بدأ فعلًٌا” ولال

ماع الثبلثً أنّه سٌولؾ الموافل وأشارت الصحٌفة إلى أّن حمٌدتً أعلن فً االجت

الصحٌة التً تنّظمها لوات الدعم السرٌع للوالٌات، وكذلن سٌموم بمؾ عربات 

الدعم السرٌع عن نمل المواطنٌن، وبّرر ذلن لبلنتمادات والهجوم الذي تعّرض له 

 .الدعم السرٌع بسبب تلن الخطوات

 

 آالؾ من جنودها بالٌمن01السودان تسحب 



ي   م 2019  \ 10\ 29" حصاد األسبوع                               التاري    خ األول المشهد الجنوب 

  

 

 

 

 

 

 

ام ضابط فً خفر السواحل الٌمنٌة بعد ضبطه لمارب مخدرات فً ألدمت المملكة العربٌة السعودٌة على إعد

 .البحر األحمر

وكشفت وثائك عرضتها موالع إخبارٌة ٌمنٌة أن المبلزم إبراهٌم دمحم مهٌوب الشمسانً تعرض للتعذٌب 

الجسدي والصعك الكهربائً فً انحاء متفرلة من جسده، مما أدى إلى وفاته، وذلن، بسبب ضبطه لارب 

 .المخدرات عبر جزٌرة مٌون ورفضه اإلفراج عنه لتهرٌب

من ٌولٌو المنصرم، بعد استدعائه  00وتوضح الوثائك أن الشمسانً فً أحد سجون المملكة بجٌزان فً الـ

من ممر عمله فً جزٌرة مٌون، من لبل المٌادة العسكرٌة المشتركة للتحالؾ السعودي اإلماراتً بجٌزان، ثم 

 .”هرتم التكتم على جثته ألش

عن عبدالرحمن الشمسانً الشمٌك األكبر للمبلزم المؽدور به لصة و كٌفٌة استدراج ” المولع بوست“ونمل 

كان أخً ٌعمل ضمن الموات المشتركة بخفر السواحل فً جزٌرة مٌون، وأثناء “ولتل شمٌمه، لائبل: 

ى متن المارب تمدٌم مبلػ ممارسته مهامه العسكرٌة تمكن من ضبط لارب مخدرات، وحٌث حاول من كانوا عل

مالً ٌمدر بعشرة الؾ دوالر ممابل التستر عنهم واطبلق المارب، إال أن المٌم الوطنٌة التً تربى علٌها شمٌمً 

 .”طٌلة حٌاته دفعته لرفض الرشوة المالٌة ولام بإحالة المارب ومن كانوا على متنه للجهات المختصة

لضائه إجازة عٌد الفطر بالببلد، انمطع تواصله معهم لمدة كبٌرة بعد عودة أخً إلى ممر عملة بعد ” وأضاؾ 

 .”لبل أن نكتشؾ أنه تم استدعائه من لٌادة الموات المشتركة لتحالؾ السعودٌة بجٌزان

بأن الملك انتابهم بعد انمطاع تواصلهم مع ولدهم منذ عودته ” المولع بوست”وأكد والد الضحٌة دمحم مهٌوب لـ

أصابنا اختفاء ولدنا بالخوؾ والهلع ما جعلنا نبذل كل مساعٌنا :”لموات المشتركة، لائبل إلى ممر عمله فً ا

للبحث عنه وبعد تمكننا من التواصل مع زمبلء عمله تبٌن لنا عن استدعاء إبراهٌم الى منطمة جٌزان 

 .”السعودٌة وانمطاع التواصل معه

سواحل اللواء خالد المملً حٌث أبلؽنا بدوره عن حاولنا التواصل مع لائد لوات خفر ال“واستطرد بالمول: 

حبس ولدنا إبراهٌم فً سجون االستخبارات العسكرٌة السعودٌة بمنطمة جازان على خلفٌة اتهامات رفض 

 .”األخٌر الكشؾ عن أسبابها

 السعودٌة تعدم ضابط ٌمنً بطرٌمة وحشٌة..وثائك



ة حاولنا التواصل مع الجهات السعودٌة عبر وساطات لٌادات عسكرٌ:”وٌروي دمحم العزي ناشط اعبلمً لائبل 

 .”ٌولٌو الماضً 30لنتفاجأ بإببلؼنا عن لٌام المبلزم إبراهٌم باالنتحار بشنك نفسه فً السجن بتارٌخ 

واستمرت السلطات السعودٌة بالتستر على جثة الشمسانً لعدة أشهر ورفض تسلٌمها أسرته، وحول ذلن 

تسلمنا جثة أخً بعد  حاولت األجهزة العسكرٌة إخفاء جثة شمٌمً ورفض تسلٌمها، لكننا“  ٌمول أخوة

اصرارنا الملح، لنتمكن من دفن شمٌمً فً مسمط راسه، وحال وصول الجثة إلٌنا أصدرت نٌابة استئناؾ تعز 

( بتارٌخ الخامس من أكتوبر الجاري لتشرٌح الجثة من لبل الطبٌب الشرعً وكشؾ 7712لرارها رلم )

 .”مبلبسات الوفاة

ارتكاب السعودٌة جرٌمة مروعة جدٌدة بحك المبلزم الشمسانً، وأزاح تمرٌر الطبٌب الشرعً الستار عن 

 .تضاؾ إلى انتهاكاتها المتواصلة لحموق اإلنسان فً حرب الٌمن

وشٌع المبلزم الشمسً، أمس األول، فً مسمط رأسه بمدٌرٌة مشرعة وحدنان وسط موجة سخط شعبً كبٌر 

 .بسبب وكٌفٌة ارتكاب الجرٌمة من لبل المملكة السعودٌة
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نعم وببل فاصلة واحدة، وببل نمطة تولؾ واحدة ،اعٌد المول إن الجنرال العصً على التماعد ،واالنمشاع عن 

الفضاء السٌاسً لهذه الببلد، نعم كان هو صانع الملون اي الحكومات والشخصٌات النافذة ، هو عراب علً 

السٌاسات الدموٌة، التً طرطشت على وجه هذه الببلد، الكثٌر من عبدهللا صالح، شرٌكه ومهندس أصٌل فً 

 .األحزان والنوائب والحروب والدماء

هو صانع الحكومات والوزارات ،مدخل وسرداب، الوزراء العابرٌن الى كرسً المجلس ،والخارجٌن 

س رعب جدٌد المؽضوب علٌهم من المجلس ، وهو مهندس ممدم، احمد علً، او طارق دمحم عبدهللا ،كرئٌ

 .للببلد

هو العب أنتزع حك بسط نفوذه السٌاسً، لٌس بالكفاءة ولدرة إدارة االختبلفات، بل بالذراع األمنٌة الطولى 

 .والٌد الباطشة

 .هو عبر بوابة ٌوصلن الوزارة وهو عبر بوابة أخرى وخرطوشة ؼامضة، ٌوصلن إلى بوابة اآلخرة

 سموه إرهابٌا

 وهو كذلن،

 .سرٌة و المعلنة، لتٌارات العنؾ الدٌنًنعم،هو الٌد، ال

 سموه دموٌا،

 وهو كذلن ،

 .نعم ،تشتم دموٌته، على بعد كم فراسخ، ومحطات ومنعطفات، الببلد العاصفة الدامٌة

 .بل سموه الرجل، صاحب الناب األزرق، األكثر ضخا لسموم، شربت منها مدن ومكونات وجهات

 هو كل هذا وٌزٌد،

 خطرا، تم جزجزت أجنحته ،نعم،ومع ذلن مازال العبا 

 .. تملٌم أظافره نعم

 .إال أنه لم ٌشاط ككرة جلد، بعٌدا عن ملعب السٌاسة، والعبث بمستمبل الببلد

نحن ال نحبه، نحن ال نحب المتلة، نحن فمط ننوه إلى أنه مازال ٌخفً فً نابه األزرق، الكثٌر من السموم، 

 .ه جرس إنذار لٌس إالان.إلحتماالت ، الفجائعٌة ، الفجائٌة الصادمةوإن الببلد بوجوده، مازالت عرضة ألسوأ ا

 

 علً محسن.. ناب الجنرال األزرق
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علك المجلس اإلنتمالً الجنوبً على الحوادث التً تعرض وزٌر الداخلٌة المٌسري والنمل 

فً شبوة ووزٌر الدفاع فً مأرب ومحاوالت اؼتٌالهم واصفاً لها بباوهمٌة ” الجبوانً“

 وة ومأرب واصفاً تلن الحوادث بالوهمٌةوزراء فً الشرعٌة بشب

لٌادات الشرعٌة فً شبوة ومأرب بخلك حوادث ” احمد عمر بن فرٌد“واتهم عضو المجلس 

 وهمٌة تهدؾ الى تحمٌك مكاسب سٌاسٌة وخلك اجواء معرللة إلتفاق الرٌاض

من ولال بن فرٌد فً تؽرٌدة على حسابه بالتوٌتر:بدأت فصول المسرحٌات الهزٌلة تتوالى 

عتك إلى مأرب.. حوادث مختلمة ألبطال وهمٌٌن تهدؾ إلى تحمٌك مكاسب سٌاسٌة وخلك 

أجواء معرللة التفاق الرٌاض الذي سٌتم فً موعده وكما أرادت له دول التحالؾ العربً أن 

 .ٌكون

واضاؾ: علٌهم أن ٌدركوا أن زمن الفساد وتجار الحروب لد إنتهى إلى األبد رؼم التأخر فً 

 ذلن

 

عضو فً المجلس اإلنتمالً: وزراء الشرعٌة ٌخلمون حوادث 

 وهمٌة لعرللة إتفاق جدة
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إنتشرت الموات السعودٌة فً اماكن مختلفة من العاصمة عدن اهمها البنن المركزي ومطار 

عدن الدولً ولصر المعاشٌك والدفع بموات عسكرٌة ضخمة الى معسكر التحالؾ بالبرٌمة 

 . كأول تواجد سعودي بموات هائلة فً الجنوب على مر التأرٌخ

العاصمة عدن والتحكم بمرارها على ؼرار  واستطاعت السعودٌة السٌطرة على مفاصل

مافعلته فً محافظة المهرة بالسٌطرة على مطار الؽٌظة ومنافذ المحافظة البحرٌة والبرٌة 

فالمجلس اإلنتمالً والشرعٌة اللذان رحبا بالموات السعودٌة فً المهرة لببل الوصاٌة 

 .السعودٌة على عدن ممابل المناصب االوهمٌة والمال السخٌؾ

تاحت الموات السعودٌة محافظة المهرة لبل عامٌن بحجة منع تهرٌب األسحة للحوثٌٌن اج

والتحمت مطار الؽٌظة والمنافذ البرٌة والبحرٌة ونشرت نماط عسكرٌة لها فً مدٌرٌات 

المحافظة بٌنها مدٌرٌة حوؾ وسط رفض شعبً ولبلً وحران مستمر إلخراجها حتى اللحظة 

اإلنتمالً لم ٌمفا الى المجتمع الرافض للتواجد السعودي لكن لوات الشرعٌة والمجلس 

 .وهٌمنته بل اصبحا ادوات لتلن الموات استخدمتهما فً لمع ابناء المحافظة ومبلحمتهم

الٌوم وبعد عامٌن من احتٌاح السعودٌة للمهرة نفى مسؤولٌن فً المحافظة الماء الموات 

وثٌٌن ماٌعنً انها اتخذت ذلن ذرٌعة فمط السعودٌة المبض على لطعة سبلح واحدة مهربة للح

لشرعنة احتبللها للمهرة فالشٌخ علً سالم الحرٌزي تحدث للجزٌرة امس األثنٌن ان 

 . السعودٌة لٌست سوى محتل للمهرة وان ادعاءات تهرٌب األسلحة للحوثٌٌن كاذبة

هرٌب الحوثٌٌن اشتؽل اعبلم الشرعٌة والمجلس اإلنتمالً لبل احتبلل السعودٌة للمهرة على ت

لؤلسلحة اإلٌرانٌة منها وشرعنوا للسعودٌة احتبللها وعلى نفس األسلوب اختلفا مؤخراً فً 

العاصمة عدن وشرعنا إلجتٌاح العاصمة بأكبر لوة عسكرٌة سعودٌة وصلت الجنوب على مر 

التارٌخ وصبحت عدن تحت رحمة الموات السعودٌة ممابل مناصب واموال للشرعٌة واإلنتمالً 

 .المختلفان على الحكم ال على السٌادة واإلستمبلل

 

 ة تحكم عدن بعد عامٌن من إجتٌاح المهرةالموات السعودٌ
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أجلت السعودٌة موعد التولٌع على إتفاق جدة الى ٌوم الخمٌس المادم لمرة الثالثة نتٌجة 

 . الخبلفات بٌن الشرعٌة التً ال زالت تعصؾ بٌن الطرفان المتصارعان

ومة الشرعٌة والمجلس االنتمالً سٌتم ولالت لناة الحدث السعودٌة ان اتفاق الرٌاض بٌن الحك

 .تولٌعه الخمٌس دون ان تورد اي تفاصٌل اضافٌة أخرى

وكان من الممرر ان ٌتم التولٌع النهائً الٌوم الثبلثاء اال ان عرالٌل اجلت الحدث الى الخمٌس 

 . المادم

عودٌة وٌرفض مسئولٌن فً الشرعٌة اإلتفاق معلنٌن رفضهم ألي حكومة فً عدن تدٌرٌها الس

صالح ”ووزٌر النك” احمد المٌسري” وتتحكم بمراراتها حسب تصرٌحات وزٌر الداخلٌة 

 .اللذان ٌمودا التٌار الرافض إلتفاق جدة” الجبوانً

 

 

 

 

 

 جراء إستمرار الخبلؾ..تأحٌل موعد التولٌع على إتفاق جدة
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كشؾ مصدر عسكري فً مأرب عن مصٌر وزٌر الدفاع اللواء دمحم علً الممدشً وعدد من 

ابً ظهر الٌوم الثبلثاء فً مبنى وزارة الدفاع المؤلت المٌادات الذٌن استهدفهم تفجٌر اره

 .بمحافظة مأرب

ولال المصدر ان الواء الممدشً جرح مع عدد من المٌادات األخرى ولتل عدد من الجنود 

بتفجٌر اارهابً استهددفهم اثناء اجتمااع تراسه وزٌر   بٌنهم الحارس الشخصً للممدشً

 .فاع بمنطمة صحن الجن فً مأربالدفاع فً المبنى المؤلت لوزراة الد

وحسب المصدر فإن الممدشً نمل فوراً مع عدد من المٌاادات العسكرٌة الجرحى الى 

المستشفى ولام الجٌش بإؼبلق المنطمة باالكامل بحثاُ عن مصدر التفجٌر الذي الزال ؼامضاً 

 .حتى اللحظة

ع لبل وصول الممدشً ولالت مصادر اعبلمٌة ان التفجٌر ناجم عن تفخٌخ مكان اإلجتما

دلائك فً اشارة ان  5واالمٌادات العسكرٌة حٌث حدث اإلنفجار بعد بدء اإلجتماع بألل من 

اإلستخبارات اإلماراتٌة تمؾ خلؾ التخطٌط لمضاء على هذه المٌادات بٌنما لالت مصادر 

اعبلمٌة اخرى ان صاروخ حوثً استهدؾ اإلجتماع ولم تعلن اي جهة رسمٌة عن مصدر 

 .فجٌر الذي استهدؾ لٌادات عسكرٌة موالٌة لهاديالت

ووزٌر النمل لد تعرضو لمحاولة اؼتٌال فً مدٌنة عتك ” احمد المٌسري”وكان وزٌر الداخلٌة

 امس األثنٌن محاولٌن تلفٌك التهم للنخبة الشبوانٌة واإلمارات بالولوؾ وراءها

مصدر ٌكشؾ مصٌر الممدشً ودور اإلستخبارات اإلماراتٌة فً 

 تفجٌر مبنى الدفاع بمأرب
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ؼرٌفٌث، أنه بحث مع زعٌم الحوثٌٌن عبد الملن أعلن مبعوث األمم المتحدة إلى الٌمن، مارتن 

 .الحوثً، التهدئة واستئناؾ عملٌة السبلم

، إنه عمد لماًء بنّاًء مع الحوثً، لمنالشة ”توٌتر”ولال ؼرٌفٌث، فً تؽرٌدة عبر حسابه بـ

 .لجهود المبذولة للتهدئة فً الٌمن واإلعداد الستئناؾ العملٌة السٌاسٌة

مة صنعاء بعد زٌارة استمرت ٌومٌن حٌث جاءت زٌارة صنعاء فً وؼادر ؼرٌفٌث امس العاص

 .اطار جولة له بدأت من العاصمة السعودٌة، الرٌاض

انهم طرحوا على المبعوث األممً ” دمحم عبدالسبلم“من جانبه لال الناطك الرسمً للحوثٌٌن 

ٌحمك   ملؾ األسرى وفن الحصار وضرورة البت فً ح شامل إلٌماؾ الحرب وان السبلم لن

 .طالما ان التحالؾ ال زال ٌفرض الحصار وٌشن طٌرانه ؼارات ٌومٌة على الٌمن

 

 

 

 

 المبعوث األممً ٌكشؾ نتائج زٌارته لصنعاء
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المٌادي فً مجلس اإلنماذ الجنوبً ان ٌكون هنان أي عملٌات   نفى الشٌخ علً سالم الحرٌزي

لها لم تهرٌب لؤلسلحة إلى الحوثٌٌن عبر المهرة، مشٌرا إلى أن السعودٌة والموات التابعة 

 .تلمً المبض على لطعة سبلح واحدة منذ دخولها إلى المهرة وحتى الٌوم

وأكد الحرٌزي ان السعودٌة اتخذت هذه اإلشاعات كمبرر لتواجدها فً المهرة وتحمٌك 

 .اطماعها التً تحاول تحمٌمها منذ سنٌن فً المحافظة

زٌرة أن الموات على لناة الج” للمصة بمٌة“وأضاؾ الحرٌزي فً حوار خاص لبرنامج 

 .السعودٌة هً بدٌل اإلمارات والمؤامرة تمضً

كان   وبشأن استبدال الموات السعودٌة بالموات اإلماراتٌة فً عدن ، لال الحرٌزي أنه إذا

هنان لواء ٌتبع عٌدروس الزبٌدي ٌحرس المجلس االنتمالً وممراته ولواء ٌتبع هادي ٌحرس 

 .لصر الرئاسة فمعنى هذا أن هنان لنبلة مولوتة بحسب تعبٌره

الفائدة من السعودٌة لد رأٌناها وهً تدمٌر   نوسخر الحرٌزي من السعودٌة ، حٌث لال أ

المؤسسات، وإهانة وسلب كرامة المواطن المهري، واحتبلل أراضٌه، مشٌرا بموله هذه 

 .الفائدة التً وجدناها من السعودٌة

 

الحرٌزي: الموات السعودٌة لم تلمً المبض على اي لطعة سبلح 

 مهربة الى الحوثٌٌن منذ سٌطرتها على المهرة
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ضائٌة لرر مجموعة من الضباط والعسكرٌٌن الجنوبٌٌن المنتسبٌن للمنطمة العسكرٌة الرابعة رفع دعوى ل

شهراً متأخرة منذ سنوات لدى  07ضد حكومة الشرعٌة الٌمنٌة ووزارة الدفاع، للمطالبة بدفع رواتب 

الطرفٌن المشكو بهما، حٌث إنهما لم ٌعمبل على تنفٌذ وعودهما المتكررة بصرؾ تلن الرواتب إلى جانب 

الرابعة فمط. وبدؤوا أٌضاً إكرامٌة الملن سلمان وحوافز وعبلوات أخرى حرمت منها المنطمة العسكرٌة 

 .الترتٌب للسٌر بهذا االتجاه

وبدأ الضباط والعسكرٌون الجنوبٌون أمس، أولى الخطوات لمماضاة الحكومة ووزارة الدفاع، وذلن بتحرٌر 

توكٌل للمحامً صالح عبدهللا، لٌتولى بموجبه رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، حٌث لام المحامً، وهو 

 .)زهراء صالح(، بتوثٌك ذلن التوكٌل لدى للم التوثٌك بمحكمة التواهً والد الشهٌدة

إلى ذلن، أكد مصدر أن المتماعدٌن العسكرٌٌن بدؤوا أٌضاً الترتٌب واالستعداد للمٌام بنفس ما لرره منتسبو 

مضاء المنطمة الرابعة، حٌث شرعوا فً إعداد توكٌبلت لعدد من المحامٌن لٌتولوا رفع دعاوى عنهم إلى ال

ضد مجلس الوزراء، الفتاً إلى أن الجرحى والمعالٌن كذلن ٌنوون تمدٌم دعاوى مماثلة لمماضاة الحكومة 

 .الشرعٌة على تمصٌرها تجاههم، وتأمٌن وحماٌة حمهم فً الحصول على العبلج

بة تجدر اإلشارة إلى أن العسكرٌٌن الجنوبٌٌن سبك أن نظموا مسٌرات وولفات احتجاجٌة سلمٌة للمطال

م، وتم استدعاء لجنة عنهم للجلوس 7102م، وخبلل عام 7106بمستحماتهم المالٌة، وخاصة فً أواخر عام 

مع الحكومة بمصر معاشٌك، ومنذ حكومة بن دؼر إلى حكومة معٌن عبدالملن، لم ٌتم تنفٌذ أي وعد من 

ات والمسٌرات. منذ سنوات وعودها التً لطعتها مع اللجنة العسكرٌة التً اختارها المشاركون بتلن الولف

لدى الطرفٌن المشكو بهما، حٌث إنهما لم ٌعمبل على تنفٌذ وعودهما المتكررة بصرؾ تلن الرواتب إلى جانب 

إكرامٌة الملن سلمان وحوافز وعبلوات أخرى حرمت منها المنطمة العسكرٌة الرابعة فمط. وبدؤوا أٌضاً 

 .الترتٌب للسٌر بهذا االتجاه

ضباط جنوبٌٌن ٌمررون مماضاة الحكومة الٌمنٌة للمطالبة بدفع 

 شهراً متأخرة 07رواتب 



ي  المشهد   م 2019  \ 10\ 29" حصاد األسبوع                               التاري    خ األول الجنوب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تتحرن بسرعة ” كٌار“ال المركز الوطنً لؤلرصاد الجوٌة، إن العاصفة اإلعصارٌة العنٌفة ل

 .كم/ساعة(، مصحوبة بأمطار ؼزٌرة جداً حول مركزها6)

، ان 7104أكتوبر/تشرٌن أول  74و أوضح المركز فً نشرته الصادرة صباح الٌوم الثبلثاء 

ط بحر العرب، فً المٌاه اإلللٌمٌة العاصفة تتحرن شمال ؼرب مولعها الحالً فً شرق وس

الٌمنٌة، إلى الشمال الشرلً من أرخبٌل سمطرى و الجنوب الشرلً من سواحل محافظة 

 .المهرة

( 14:11( تولٌت محلً، )12:11و لفت المركز إلى أن المعلومات أعبله كانت عند الساعة )

 .تولٌت عالمً

كم، و عن سواحل الؽٌضة  461سمطرى و نوه المركز إلى أن مركز العاصفة ٌبعد عن جزٌرة 

 .كم 441بمحافظة المهرة 

 

 

 

ٌصل المٌاه االللٌمٌة الٌمنٌة باتجاه سمطرى ” كٌار“اإلعصار 

 والمهرة



ي   م 2019  \ 10\ 28" حصاد األسبوع                               التاري    خ األول المشهد الجنوب 

  

 

 

 

 

 

، ؤن  ن قال وزير إلخارجية إلفرنسية، ؤيف لودريان، إليوم إالثني 

ي إليمن. ووفقا لما نقلته وكالة  إلسعودية
ن
تبدي إستعدإدإ لهدنة ف

ز عن لودريان، فإن هذإ  ي عىل طريق حل إألزمة “رويتر  ؤيجاب 
مؤشر

ي إليمن 
ن
 .”وإنهاء إلحربف

ي إليمن للمرة “ وأضاف أنه
ن
إت إإليجابية ف يرى عدد كبت  من إلمؤشر

إمن مع ”. إألوىل، منذ وقت طويل ن وجاءت ترصيحات لودريان بالتر

ن دمحم بن زإئد ، حيث إستقبله إليوم إألثني  ي وىلي  وصوله ؤىل أبوظب 

ي   .عهد أبوظب 

ن  ي كشفن تقارير ؤخبارية عن مفاوضات بي 
 وإألسبوع إلماضن

عية، وتشكيل لجنة  ن بمعزل عن إلحكومة إلشر إلسعودية وإلحوثيي 

، ووقف  ن ن إلطرفي  عسكرية وسياسية بينهما لبحث تهدئة بي 

 .إلقتال وإلغارإت إلجوية

ي قد أطلقت مطلع إلشهر إلحاىلي وعقب 
وكانت جماعة إلحوب 

إستهدإف أرإمكو، مبادرة أوقفت خاللها إلهجمات بالطائرإت 

ة وإلصوإري    خ   .عىل إلسعودية، مطالبة ؤياها إلرد بالمثلإلمست 

الخارجٌة الفرنسٌة: السعودٌة تبدي استعدادا لهدنة فً الٌمن 

 وهنان مؤشرات كثٌرة النهاء الحرب



ي   م 2019  \ 10\ 28" حصاد األسبوع                               التاري    خ األول المشهد الجنوب 

  

 

 

 

 

 

 

 

ي مديرية 
ن
ن إلشارع إلرئيسي ف إغلق جرىح وأش إلشهدإء إليوم إألثني 

عية ” شارع إلشهيد مدرم”إإلمعال مستنكرين خذالن إلشر

ي إلقتال إىل جانب 
ن
ي بذلوها ف

وإلتحالف لهم رغم تضحياتهم إلبر

 .إلتحالف

ي 
ن
عدن ، حكومة هادي وإلتحالف وإتهم جرىح وأش إلشهدإء ف

ي إلخارج وعدم إإلهتمام بأش 
ن
بالتخىلي عنهم ورفض عالجهم ف

ي تمارسها إلحكومة 
إلشهدإء ناهيك عن إلترصفات إلالإنسانية إلبر

 .بحقهم

ي إلرصإعات إلسياسية 
ن
وطالبوإ بعدم ؤقحام إلجرىح وأش إلشهدإء ف

ن برصف ر   إالنتقاىلي وحكومة هادي ، مطالبي 
ن وإتبهم إلحاصلة بي 

ي إلخارج
ن
هم للعالج ف  .وتسفت 

وهدد إلجرىح وأشهم باستمرإر إالحتجاجات وإلتصعيد وإغالق 

ي حال لم يستجاب لمطالبهم
ن
 .شوإرع عدن ف

 الجرحى واسر الشهداء ٌؽلمون الشارع الرئٌسً بالمعبل



ي   م 2019  \ 10\ 28التاري    خ                 " حصاد األسبوع               األول المشهد الجنوب 

  

 

 

 

 

عية وحزب إإلصالح إن وزيري  قالت وسائل إإلعالم إلتابعة للشر

ي “وإلنقل ” إحمد إلميشي”إلدإخلية
تعرضا ” صالح إلجبوإبن

ي مدينة عتق محافظة شبوة لمحاولة ؤغتي
ن
ن ف ال فجر إليوم إألثني 

ن بذلك تلفيق إلتهم للمجلس إإلنتقاىلي إلمعارض توإجدهم  محاولي 

ي إلمحافظة
ن
 .ف

ن  طة إلقت إلقبض، عىل شخصي  وقالت إلمصادر إإلعالمية إن إلشر

ي عتق محافظة 
ن
ن ف ي إلمقيمي 

حاوال إستهدإف إلميشي وإلجبوإبن

 .شبوة

ي طريق وإكدت إلمصادر إن إلشخص
ن
ن حاوال زرع عبوة ناسفة ف ي 

ي صباح إليوم
ض إن يمر بها إميشي وإلجبوإبن  . يفتر

ي هذه إلمحاولة بعد يوم من ترصي    ح للميشي، هاجم فيه 
وتأبر

إلسعودية وإتهمها بممارسة إلكذب، معلنا رفضه لمكافأة حلفاء 

ي )إلمجلس إالنتقاىلي   .(أبوظب 

، وأعقب ذلك، تصعيد آخر من ي
لوح بموإجهة إلذي  إلجبوإبن

وع إإلمارإت  عنارص إلمجلس إالنتقاىلي  هم )مشر ي شبوة، وإعتت 
ن
ف

 .(وأذنابها

 نجاة المٌسري والجبوانً من محاولة إؼتٌال فً عتك
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تمكنت لوات الحزام األمنً من المبض على شخص متنكر بمبلبس نسائٌة فً أحد شوارع 

 .مدٌنة لودر بمحافظة أبٌن

لدم إلى ” أ أ.ع.م.“وأوضح مصدر عملٌاتً بحزام لودر أنه تم المبض على شخص ٌدعى 

 .المدٌنة من محافظة شبوة متنكر بعباءة نسائٌة وبحوزته عدة عباءات أخرى

” ي ص ب“وأشار المصدر إلى أنه أثناء التحمٌك معه أفاد بأن شخص من أبناء مودٌة ٌدعى 

 .هو من أوصله إلى لودر لتنفٌذ بعض المهام االستخباراتٌة لصالح ملٌشٌات اإلخوان اإلرهابٌة

در أن التحمٌمات ال تزال جارٌة لمعرفة المزٌد من المعلومات التً تساعد فً وأضاؾ المص

 الكشؾ عن الجهات المتعاونة مع حزب اإلصبلح المتلبس لثوب الشرعٌة

 

 

 

 

 

. 

الحزام األمنً ٌلمً المبض على عمٌل لحزب اإلصبلح فً أبٌن 

 متنكر بزي نسائً
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كشفت مصادر عسكرية وأخرى إعالمية عن إصابة قائد إلمنطقة 

ن  عية بهجوم شنه إلحوثيي  ي إلعسكرية إلخامسة إلتابع للشر
ن
 ف

إن بحجة  .مديرية حت 

إصيب إثناء إلهجوم ” يحب  صالح“وقالت إلمصادر إن إللوإء 

عية إثناء إجتماع إللوإء صالح بقيادإت  إلذي باغت قوإت إلشر

ن إلمتكررة  إلمنطقة لتدإرس إلخطط إلدفاعية لهجمات إلحوثيي 

ة ة إألخت 
 .خالل إلفتر

ي إله
ن
 ف
ً
ي وأكدت إلمصادر إن قيادت إخرى إصيبت إيضا

ن
جوم ف

ن إلذين بدورهم  عية وإلحوثيي  وقت الزإل إلصمت يخيم عىل إلشر

إن ي حت 
ن
 .لم يعلنوإ عن إي عملية شنتها قوإتهم ف

 

لحوثٌٌن اصابة لائد المنطمة العسكرٌة الخامسة فً هجوم شنه ا

 بحٌران
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ي صباح أمس إألحد إلطفل
دمحم  قتل جنود من قوإت إللحزإم إألمبن

ي إلصيادي من إبناء مديرية قعطبة بالضالع لرفضه بيع  دمحم ناىح 

 .إلقات لهم

ي إألول إن طقم تابع للحزإم مصادر مح لية أكدت للمشهد إلجنوب 

إء قات من إلطفل دمحم  ي قرية شخب بقعطبة حاول شر
ن
ي ف

إألمبن

إلذي بدورة رفض بيع إلقات للجنود ودخل ” عاما 31“إلصيادي 

ي مشادإت كالمية إنتهت بمقتله
ن
 معهم ف

وإكدت إلمصادر إن إلجنود دخلوإ مزرعة إلطفل وقاموإ بتكست  

ها إألهاىلي تعكس إلوجه إلقبيح إلقات و  ي جريمة إعتت 
ن
قتل إلطفل ف

ن حسب زعمه ي إلذي جاء لتحريرهم من إلحوثيي 
 للحزإم إألمبن

ي إرتكبها جنود إلحزإم 
ن إلجريمة إلبر ن وسياسيي  وإستنكر ناشطي 

ن بوضع حد لمثل هذه إلجرإئم  . مطالبي 

لرفضه بٌع المات لهم..جنود من الحزام ٌمتلون طفبلً وٌنهبون 

 مزرعته فً شخب بالضالع
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 منذ ؤختطاف إلشخصية إلرياضية ٤مرت 
ً
ورجل  سنوإت كاملة

ي إكتوبر عام 
ن
ن ف : دمحم سليم حسي  ي

، عىل يد 5132إالعمال إلعدبن

ي مدينة إلمعال، دون إن تتمكن إشته من معرفة 
ن
ن ف ن ملثمي  مسلحي 

إلجهة إلمسؤولة عن ؤختطافه وال توجد إي مطالبات مؤكدة من 

ن   .إلخاطفي 

ي محافظة عدن، 
ن
ودعت إشته جميع إلجهات إلسيادية وإالمنية ف

ي 
ن
هللمساعدة ف  .إلكشف عن مصت 

كما ناشدت إلصليب إألحمر إلدوىلي و منظمات حقوق إالنسان 

ي إلعثور عليه
ن
 .مساعدتها ف

وشهدت إلعاصمة عدن خالل إألرب  ع إلسنوإت إلماضية حمالت 

ي إزهقت 
إعتقاالت ةإختطافات إىل جانب إلعمليات إإلرهابية إلبر

ن وفاقمت معانتهم  إلموإطنيي 

 اعوام على اختطافه 4مصٌر مجهول لرجل اعمال عدنً بعد 
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ي قالت مصادر مطلع
ة وإلبر ة إلتفاهمات إلسعودية إإلمارإتية إألخت 

عية  ي وإلشر ن إلمجلس إإلنتقاىلي إلجنوب  ولد جرإءها إتفاق جدة بي 

ي وستعمل عىل   ملف إلساحل إلغرب 
ً
إن إلسعودية ستتوىل إيضا

تغيت  إلقيادإت إلموإلية لإلمارإت بأخرى موإية لحزب إإلصالح 

 .وإلسعودية

لبت من إلسعودية تحمل كافة وأشارت إلمصادر إن إإلمارإت ط

ي 
ن
 ف
ً
إلمسئولية تجاه مايقع تحت مسئولية إإلمارإت سابقا

ي وإخالء مسئوليتها عنها  محافظات إلجنوب وإلساحل وإلغرب 

 لتعود إلحكومة من جديد
ً
 .وإلخروج من عدن نهائيا

 
ً
ي إكدت إن إإلسعودية بدأت بالتحرك ميدإنيا

وحسب إلمصادر إلبر

ي ودفع ي إلساحل إلغرب 
ن
مدرعة كدفعة أولية لقوإت  11ت بف

إلعمالقة فان طارق صالح وإلقيادإت إلموإلية لإلمارإت سيتم 

هم وإعادة هيكلة تلك إلقوإت من جديد  . تغيت 

من عدن الى الساحل الؽربً..السعودٌة تمرر تؽٌر لٌادات العمالمة 

 واستبدالهم بممربٌن من حزب اإلصبلح



عية  ي تدين بوالءها للشر
وأكدت إلمصادر إن إلمقاومة إلتهامية إلبر

ن قيادإتها عىل إلوية إإلعمالقة بناءإ عىل  وحزب إإلصالح سيتم تعيي 

حة من إلسعودية وإلمقدمة للرئيس هاديإلخط  .ة إلمقتر

ن قيادإإت أللوية  وإشارت إلمصادر إن إلرئيس هادي سيتوىل تعيي 

 وسيتم إختيارهم من إمقاومة إلتهامية إلذين رأت 
ً
إلعمالقة قريبا

عية كونهم إصحاب  ي قيادة قوإت إلشر
ن
إللسعودية بأحقيتهم ف

 .إألرض وإلقرإر

قيادإتهم قد غادرو إمس إالحد وكانت قوإت من إلعمالقة و 

ي 
ن
ي تجاه إلعاصمة للقاء قيادإت سعودية متوإجدة ف إلساحل إلغرب 

ن إن إلقيادإت إلسعودية  يقة حيث إكد عسكريي  معسكر إلت 

ي موضوع تغيت  إلقيادإت إلموإلية 
ن
إستدعتهم للنقش معهم ف

 .لإلمارإت

ه ويرى مرإقبون إن إلسعودية إن إقدمت عىل مثل هذإ إلقرإر فان

ي خاضت 
يعد إقصاء تام لقوإت طارق صالح وإلقوإت إلجنوبية إلبر

ي إلساحل دون إي تعبت  من إسعودية لهم
ن
ن من إقتال ف  .سنيير
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تظاهرن العشرات من نساء سمطرى المؤٌدٌن لمشروع المجلس اإلنتمالً الجنوبً 

ات الشرعٌة وحزب مطالبات بطرد لو” حدٌبو”الٌوم األحد فً عاصمة المحافظة

 .اإلصبلح من األرخبٌل

وطالبت المسٌرة النسائٌة التً جابت شوارع الجزٌرة، بإلالة المحافظ اإلخوانً 

 .رمزي محروس الذي ٌعرلل أي عمل إنسانً بسمطرى

وألدم محافظ أرخبٌل سمطرى، اإلخوانً رمزي محروس، أمس األحد على محاولة 

ؤسسة الشٌخ خلٌفة من مؽادرة مطار منع طائرة اإلخبلء الطبً التابعة لم

 .سمطرى

 

 

 

 

 تظاهرة نسائٌة فً سمطرى تطالب بطرد المحافظ محروس ولواته
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أعترؾ وزٌر الداخلٌة المهندس احمد المٌسري، بأن الشرعٌة كانت تموم بتهرٌب األسلحة إلى 

داخل العاصمة عدن واإلستعداد لتفجٌر األوضاع فٌها خبلل األٌام المادمة مجددا مهاجمته ضد 

 .دول التحالؾ العربً فً الٌمن

بأن   ؾ : فً خطاب ألماه ٌوم أمس فً مدٌنة عتك أمام عدد من لٌادات حزب اإلصبلحوأضا

الٌمبل بالشراكة مع   دول التحالؾ العربً لد أخلت بشراكتها مع الحكومة الشرعٌة مؤكداً انه

 المجلس اإلنتمالً الجنوبً وانه لن ٌدخل العاصمة عدن اال بالحد والحدٌد حسب لوله

داخلٌة احمد المٌسري، لٌؤكد تورط اطراؾ فً حكومة الشرعٌة وٌأتً خطاب وزٌر ال

باألحداث اؼسطس الماضً التً شهدتها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها، والتً 

تمكنت من خبللها الموات الجنوبٌة بمٌادة المجلس االنتمالً الجنوبً من السٌطرة الكاملة على 

 .حان ضدها. بحسب تصرٌحات لمٌادات جنوبٌةالمدٌنة والمضاء على المخطط الذي كان ٌ

وكان وزٌرا الداخلٌة والنمل صالح الجبوانً، هما من تصدرا المشهد فً مواجهات اؼسطس 

 .الدامٌة لبل فرارهما إلى خارج الببلد، ثم العودة إلى محافظة شبوة الجمعة الماضٌة

لمملكة العربٌة السعودٌة وٌتزامن تصرٌح المٌسري مع انتهاء وشٌن لحوار جدة الذي تموده ا

بٌن المجلس االنتمالً الجنوبً وحكومة الشرعٌة، وهو ما اعتبره سٌاسٌون تصعٌد سٌاسً 

 .ٌهدد إتفاق جدة بالفشل

 

 

العاصمة عدن المٌسري ٌعترؾ بتهرٌب األسلحة الى 

 واإلستعداد لتفجٌر األوضاع فٌها
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أعلن رئٌس حزب اإلصبلح بمحافظة مأرب الشٌخ مبخوت بن عبود الشرٌؾ، السبت، تأٌٌده 

ضه حكومة ٌتحكم بها السفٌر السعودي لحدٌث أحمد المٌسري وزٌر الداخلٌة حول رف

 .واإلمارات

نشد :»ولال الشرٌؾ، عن االتفاق المرتمب بٌن الحكومة والمجلس االنتمالً مخاطباً المٌسري 

على ٌد األخ الجسور الوحدوي أحمد المٌسري، ونمول إن ما تكلمت به ٌمثل الشعب الٌمنً 

 .«شماله وجنوبه

رب، أعلنه المٌسري فً شبوة أمس السبت رداً على مولؾ المٌسري، الذي أٌده إصبلح مأ

اتفاق جدة الذي سلخ المضٌة الجنوبٌة واعطى شرعٌة لتواجد الموات الشمالٌة فً عدن بعد 

اشهر حٌث لال المٌسري: لن نعود  3ان كانت الموات الجنوبٌة لد طردت الحكومة منهاا لبل 

 .إلى عدن إال بحدنا وحدٌدنا، حد تعبٌره

التجمع الٌمنً لئلصبلح بمأرب تأٌٌده لمولؾ نائب رئٌس الوزراء وزٌر  وأعلن رئٌس

الداخلٌة أحمد المٌسري الذي أعلن عنه صباح السبت فً شبوة. ولال الشرٌؾ مخاطبا 

نشد على ٌد األخ الجسور الوحدوي أحمد المٌسري ونمول إن ما تكلمت به ٌمثل »المٌسري: 

 .«الشعب الٌمنً شماله وجنوبه

ؾ اإلصبلح فً مأرب تعبٌراً عن الجٌش الذي ٌتواجد فً مأرب وٌنتمً وٌوالً لادته وٌعد مول

 .حزب اإلصبلح باعتبارهم لٌادات فً الحزب

وٌعد مولؾ اإلصبلح فً مأرب طعنة فً ظهر الجهود السعودٌة إلنهاء الصراع بٌن المكونات 

 .التً تماتل المشروع اإلٌرانً فً الٌمن

اإلصبلح ٌعلن رفضه لحكومة تدٌرها #السعـودٌة وٌدعو 

 للحرب على #عدن
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طائرة اماراتٌة امس السبت من اإللبلع من ” رمزي محروس“افظة سمطرى منع محافظ مح

 . المطار ووجه بمحاصرتها باألطمم

ولالت مصادر محلٌة ان محروس منع طائرة اماراتٌة من اإللبلع بتهمة حملها اشجار واشٌاء 

راج اخرى من تراث سمطرى للتنملها الى ابو ظبً لوالء تدخل لائد لوات التحالؾ ووجه باإلف

 .عنها

ٌحً مبارن تصرفات المحافظ محروس   من جانبه ادان رئٌس المجلس اإلنتمالً فً المحافظة

 .تجاه الطائرة اإلماراتٌة واصفاً ذلن بالؽرٌب والطفولً

واوضح مبارن حول منع الطائرة االماراتٌة من االلبلع ولال : لؤلسؾ والؽرٌب ان المحافظ 

عسكرٌة بمنع الطائرة من االلبلع ومحاصرتها باالطمم .. محروس ٌعطً التوجٌهات للمٌادة ال

ال ٌصدر عن اي سمطري ولكن طابع انتماؤه الحزبً لبلخوان تؽلب علٌه ومعروؾ طابع 

 . االخوان تدمٌر كل جمٌل فً الحٌاة

واكد مبارن ان فور علم لائد التحالؾ العربً بمحاصرة الطائرة توجه بالجلوس مع المحافظ 

توجٌه بالسماح للطائرة وعدم تكرار مثل هذه الموالؾ ولال : لوال لائد وأمر بسرعة ال

 .التحالؾ لما ؼادرت االماراتٌة المدنٌة المطار

ومعنا كل منظمات المجتمع المدنً ادنا هذا التصرؾ واعتبرناه   وأضاؾ : نحن فً المجلس

 . هو عمل ارهابً جزء من االرهاب عندما ٌمدم محافظ فً تطوٌك طائرة مدنٌة باألطمم انما

وتشهد محافظة سمطرى توترات أمنٌة نتٌجة الخبلؾ المائم بٌن الشرعٌة والمجلس اإلنتمالً 

الجنوبً الذي ٌرى فً التدخل اإلماراتً تدخل انسانً بٌنما ٌراه الطرؾ اآلخر تدخل احتبلل 

 .هدفه اللسٌطرة على االرخبٌل ونهب تراثها

محافظ سمطرى ٌمنع طائرة إماراتٌة من اإللبلع ولائد التحالؾ 

 العربً ٌتدخل
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لٌن فجر الٌوم األحد أكبر أنبوب لنمل النفط فً مدٌرٌة استهدؾ مسلحٌن مجهو

 .الروضة بمحافظة شبوة ادى الى تفجٌره

ولال مصدر محلً فإن المسلحٌن استهدفوا األنبوب الذي ٌنمل النفط الخام من 

المطاع الرابع حمول عٌاذ بمدٌرٌة جردان شمال شبوة، إلى مٌناء النشٌمة النفطً 

 .شبوة على بحر العرب فً مدٌرٌة رضوم جنوب شرلً

وٌعد هذا التفجٌر الثانً الذي تتعرض لها أنابٌب النفط فً شبوة خبلل ألل من 

 .شهر

وتشهد محافظة شبوة فوضى أمنٌة بعد سٌطرت لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح 

علٌها حٌث ازدادت العملٌات اإلرهابٌة فً المحافظة خبلل الفترة األخٌرة ومنها 

 .ب النفطتكرار استهداؾ انابٌ

 

 

 

 مسلحٌن ٌفجرون أكبر أنابٌب لنمل النفط فً شبوة
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استحدثت لوات تابعة لحزام األمنً نماط تفتٌش بالمرب من مٌناء حوالؾ بجزٌرة سمطرى 

 .تسبب فً توتر أمنً مع لوات الشرعٌة وحزب اإلصبلح االرافضٌن لهذا اإلجراء

وات خلفان المزروعً بنشر ل  ولالت مصادر محلٌة ان سمطرى تشهد توتراً أمنٌاً جراء لٌام

الحزام األمنً فً جزٌرة سمطرى عمب منع لوات هادي إرساء سفٌنة عسكرٌة إماراتٌة تحمل 

 .أسلحة فً مٌناء الجزٌرة

وأشارت المصادر أن عشرات المسلحٌن من الحزام األمنً أنشأو نماط جدٌدة بالمرب من 

 .مٌناء حوالؾ فً تصعٌد جدٌد ضد لوات هادي فً الجزٌرة

فائز الشطهً توعد بمواجهة أي لوات خارجة عن إطار الشرعٌة، وكان مدٌر أمن سمطرى 

فً إشارة لمسلحً الحزام األمنً، مشٌرا إلى أن الموات الحكومٌة تجهز لتدرٌب شباب 

 .الجزٌرة لمواجهة أي تمرد خارج إطار الشرعٌة

نمؾ بموة مع ” وتوعد الشطهً بإنزال وتمزٌك أي علم جنوبً تابع لئلنتمالً حٌث لال : 

لمطالب الشعبٌة للسمطرٌٌن التً ترفض رفع أي علم ؼٌر علم الجمهورٌة الٌمنٌة داخل ا

 .الجزٌرة بصفته حك سٌادي

وتأتً هذه التحركات للحزام األمنً بسمطرى فً ظل استمرارها نمل معداتها العسكرٌة 

 .والمعدات الكهربائٌةوكل المساعدات التً لدمتها ألبناء الجنوب

 

سمطرى: توتر بٌن لوات الحزام األمنً ولوات الشرعٌة وحزب 

 اإلصبلح فً مٌناء حوالؾ
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ارتكب أحد جنود ادارة أمن عدن الٌوم السبت جرٌمة اؼتصاب طفلة لم ٌتجاوز 

 بحً المنصورة فً عدن. 5سنوات فً منطمة بلون  3عمرها ال

ر، م، س ان طفلتهم تعرضت لئلؼتصاب وان التمرٌر الطبً  ولال الارب للطفلة

ن اثبت ذلن مؤكدٌن الجانً احد جنود األمن المفترضه مهمتهم ضبط المجرمٌ

 ولٌس التحول الى مجرمٌن بانفسهم.

وحسب الرباء الطفلة فان التمرٌر الطبً كشؾ تعرض الطفلة ر، م، س ، لعملٌة 

اؼتصاب من لبل جندي فً إدارة األمن بعد لٌامه بتخدٌرها عبر اعطائها مٌاه 

ابنتها تعرضت لنوبة نوم طوٌلة بعد أن اخبرت الطفلة   مخدرة مؤكدة األسرة ن

 والدتها.

كدت األسرة ان الجانً تم البض علٌه وٌجري معه التحمٌك فً لسم شرطة وأ

المنصورة لكن هنان جرائم مماثله ارتكبها جنود فً أمن عدن اهمها اؼتصاب 

طفل لم تنصفها االدارة والمحاكم باللعاصمة عدن األمر الذي شرع لآلخرٌن 

 ارتكاب الجرائم ونشر الفوضى.

 جندي فً أمن ٌؽتصب طفلة بأحد أحٌاء المنصورة
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احمد “ هه الحمٌمً المعارض للتحالؾ واصراره على ارالة مزٌداً من الدماء دعاكاشفاً وج

الى الرئٌس هادي الى عدم التولٌع على اتفاق جدة وأنهم مستعدٌن للدخول الى ” المٌسري 

 .عدن بالحد والحدٌد على رأس جٌش اوله فً شمرة وآخره فً سٌئون ومأرب

ضم عدد من المٌادات  بمدٌنة عتك بشبوة جاء ذلن فً لماء تشاوري ألٌم صباح الٌوم

للشرعٌة بحضور احمد المٌسري نائب رئٌس الوزراء وزٌر الداخلٌة الٌمنً ووزٌر النمل 

 صالح الجبوانً والمحافظ بن عدٌو

وفً اللماء هاجم المٌسري التحالؾ العربً معلناً رفضه ألي حكومة تدٌرٌها السعودٌة 

ٌتحكم بها السفٌر السعودي ال جابر أو ضابط إماراتً و  ال نرٌد حكومة واإلمارات حٌث لال:

 .وصؾ معركة شبوة بإنها أعادة الثمة بالوحدة والجمهورٌة حد لوله

على عدم لبوله باتفاق جدة مهما كانت الضؽوط مهدداً بجٌش جرار ” المٌسري“وشدد 

 .الستعادة عدن مهما كلؾ األمر

لتً تستعد لتولٌع على اإلتفاق بعد ٌومٌن حسب وٌعد كبلم المٌسري خطٌر بالنسبة للشرعٌة ا

مصادر فً حكومة الشرعٌة حٌث ٌرى ابعض ان المٌسري اعلن خروجه عن االشرعٌة 

 .وٌستعد للهروب او ان الشرعٌة ترٌد اللتنصل لئلتفاق وتراجعت عن التولٌع علٌه

المٌسري ٌعلن رفضه إلتفاق جدة وٌكشؾ استعداده 

 بالحد والحدٌد ح عدنإلجتٌا
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ة تتواجد بكثافة فً شارعً جمال لال شهود عٌان إن لوات األمن والجٌش والشرطة العسكرٌ

 .والمركزي إلرهاب المشاركٌن فً المظاهرة ضد فساد سلطة اإلصبلح فً تعز

ولال أحد المتواجدٌن فً جولة العواضً، أن لوات الشرطة العسكرٌة نشرت أطممها بكثافة 

 . فً مربع التجمع للمظاهرة وبطرٌمة استفزازٌة بحسب م نمل مولع نٌوز ٌمن

اإلصبلح مضخة رش مٌاه حدٌثة استعداداً لتفرٌك المتظاهرٌن، بالتوازي مع  وحركت لوات

 .حملة تحرٌض مكثفة ضد المشاركٌن فً المظاهرة من لبل لٌادات ونشطاء فى حزب اإلصبلح

وتزعمت الناشطة حٌاة الذبحانً الحملة ضد المتظاهرٌن للمطالبه بكنس الفاسدٌن من 

 .ٌةمناصبهم المدنٌة والعسكرٌة واألمن

إن حمود الصوفً وخلٌة الماهرة وأبو العباس ومرتزلة “ولالت على صفحتها فً فٌسبون، 

اإلمارات والمتحوثٌن والحوثه ٌسعون إلى ضرب الجٌش الوطنً فً تعز مستؽلٌن دعوة 

الناس وخروجهم ضد الفساد، أهدافهم خبٌثة فً شٌطنة مسٌرة الٌوم السبت لتحمٌك 

 .”ذ فترةأؼراضهم التً ٌخططون لها من

وأضافت، إنهم ٌسعون اللتحام الممرات الحكومٌة والعبث فٌها، وهنان أفراد من جماعات 

 .مسلحة ستدٌر العملٌة لتعم الفوضى والسخط

 .وبتحرٌض واضح لالت: لمنٌهم درسا ٌا تعز

استنفار واسع لموات االصبلح بتعز .. وناشطو الحزب 

 ٌتوعدون المتظاهرٌن بالممع
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” احمد المٌسري“اعتبر المجلس اإلنتمالً الجنوبً وصول وزٌري الداخلٌة 

الى مدٌنة عتك وسط تهدٌد إللتحام أبٌن وعدن خرلاً ” صالح الجبوانً”ملوالن

 إلتفاق جدٌة الذي تم برعاٌة سعودٌة

وزاتهم عضو هٌئة رئاسة المجلس االنتمالً الجنوبً سالم ثابت العولمً الشرعٌة 

 . بوضع عرالٌل لتنفٌذ اتفاق الرٌاض

اتفاق_الرٌاض لد # امولال العولمً فً منشور له ان بوادر وضع العرالٌل ام

 .بدأت بتصعٌد سٌاسً من عتك وحزم التحالؾ ضمان لنجاح االتفاق

الثبلثون سنة الماضٌة فان الصعوبة لٌس فً إبرام  واوضح العولمً انه وخبلل 

االتفالٌات بل عند تنفٌذها فٌحدث الفشل وٌعود الصراع مشٌرا الى ان وثٌمة العهد 

 .تفاق السلم والشراكة أمثلة حٌة على ذلنواالتفاق والمبادرة الخلٌجٌة وا

وجاء تعلٌك العولمً على كلمة للوزٌر المٌسري لالها باجتماع له بعتك وتوعد 

 .فٌها بمواصلة الحرب

 

اتفاق_الرٌاض # المجلس اإلنتمالً: بوادر وضع العرالٌل امام

 بدأت بتصعٌد المٌسري من عتك
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صبلح الخٌار العسكري إلفً اول تهدٌد التفاق جدة واستخدام الشرعٌة وحزب ا

اء وزٌر الداخلٌة أحمد المٌسري ومعه لنشر الفوضى وصل نائب رئٌس الوزر

وزٌر النمل صالح الجبوانً امس الجمعة، إلى محافظة شبوة بعد أٌام من التحشٌد 

 .لمواجهة اإلنتمالً فً محافظة حضرموت

ولالت مصادر عسكرٌة أن زٌارة المٌسري إلى شبوة فً إطار رفع الجاهزٌة 

 .من سٌطرة اإلنتمالً للموات الحكومٌة استعدادا لمعركة عدن واستعادتها

وكان المٌسري لد التمى خبلل الٌومٌن الماضٌٌن بضباط وأفراد المنطمة العسكرٌة 

األولى ولبائل وادي حضرموت فً اطار التحشٌد والتجهٌز ضد لوات المجلس 

 االنتمالً

وتسٌطر حكومة هادي على محافظة شبوة ،وسط محاوالت وتعزٌزات عسكرٌة 

ٌث توعدت لٌادات اإلنتمالً على رأسهم هانً بن برٌن لئلنتمالً الستعادتها ح

 .باستعادتها من سٌطرة الحكومة وحزب اإلصبلح

 

 

 و عدنالمٌسري والجبوانً ٌصبلن شبوة واستعدادات للتمدم نح
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كشفت مصادر إعبلمٌة، عن بعض بنود االتفاق بٌن حكومة هادي والمجلس االنتمالً تحت 

 .اشراؾ سعودي

عدن ، والبدء فً تشكٌل حكومة وٌنص االتفاق على عودة حكومة هادي بشكل كامل إلى 

 45جدٌدة مناصفة بٌن حكومة هادي والمجلس االنتمالً، ومنح االخٌر حمائب وزارٌة، بعد 

 . ٌوما من تنفٌذ الشمٌن العسكري واألمنً

كما ٌتضمن االتفاق دمج التشكٌبلت العسكرٌة كافة فً إطار وزارتً الدفاع والداخلٌة تحت 

 . االنتمالً فً مفاوضات الحل النهائًاشراؾ سعودي، واشران المجلس 

كما ٌنص االتفاق على التمسن بالمرجعٌات الثبلث، األمر الذي ٌمنح الرٌاض نفوذا سٌاسٌا 

وأمنٌا وعسكرٌا فً عدن والمناطك الجنوبٌة، كما ٌعنً اٌضاً تنازل المجلس االنتمالً عن 

 .االنفصال

اتفاق جدة، معبراً عن ” لجبوانً صالح ا” من جهته، رفض وزٌر النمل فً حكومة هادي 

 . رفضه لبلتفاق مطالبا بان ٌساق لادة االنتمالً الى المحاكم ولٌس الى كراسً الحكومة

 .”االنمبلبٌٌن ٌسالون إلى لاعات المحاكم ال إلى كراسً الحكومة“ولال 

 ً أن أي  وحذر الوزٌر الجبوانً السعودٌة من مكافأة من اسماهم باالنمبلبٌن فً الجنوب، مضٌفا

 .اتفاق معهم سٌعنً فشل التحالؾ، حد تعبٌره

 

 االنتمالً ٌخضع للسعودٌة.. والجبوانً ٌرفض اتفاق جدة


