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 م2019 \ 11 \ 9 العاشرالعدد 

 أبرز األحداث

مكونات الحران … رافضةً اتفاق الرٌاض

الجنوبً تصدر بٌاناً مشتركاً وتبشر 

 بجبهة وطنٌة جنوبٌة جامعة

إنفجارات المخاء,,أول رد من طارق 

 صالح بعد تهمٌشه من إتفاق الرٌاض
 

مجلس النواب الى عدن..اإلنتمالً 

وإتفاق الرٌاض بٌع للمضٌة الجنوبٌة 

 بالجملة

سٌاسً: اإلنتمالً ولع اتفالٌة جدة تحت 

سمؾ الوحدة والمضٌة الجنوبٌة ولّت 

 الى ؼٌر رجعة
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ري كبٌر بمولد النبً دمحم صلى هللا شهدت صنعاء عصر الٌوم السبت احتفال جماهٌ

 . علٌه وعلى اله وسلم

وتوافد اآلالؾ من المواطنٌٌن الى مٌدان السبعٌن بدعوة اطلمها الحوثٌٌن إلحٌاء 

مولد الرسول حٌث اعدوا فعالٌات وفمرات دٌنٌة تذكر الناس بالرسول األعظم 

 . وتشدهم اٌه

 ً باأللوان الخضراء التً  وتزٌنت شوارع صنعاء منذ اكثر من اسبوع تمرٌبا

استعداداً لالحتفال بمولد الرسول بٌنما المحافظات الجنوبٌة مشؽولة بالركض وراء 

المناصب والحصص الوزارٌة التً ستفرضها السعودٌة لكل طرؾ من المولعٌن 

 على اتفاق الرٌاض

 

 

 

 

 فعالٌة كبرى فً صنعاء إحتفاءاً بالمولد النبوي
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ة لام بسحب كامل االطمم لال مصدر عسكري فً المهرة ان لابد الموات السعودٌ

 .والمدرعات التً كانت بحوزة لابد الشرطة العسكرٌة الموالً لحزب االصالح

وافاد المصدر ان عملٌة السحب تمت بسبب لٌام لابد الشرطة العسكرٌة بالمهرة ) 

العمٌد محسن مرصع ( بمرافمة وحماٌة ) المٌسري والجبوانً( خالل تواجدهما 

التحالؾ العربً وٌمومان بعملٌات تحرض ضد السعودٌة بالمهرة الذٌن ٌهاجمان 

 .فً المهرة الى جانب ما ٌموم به حزب االصالح هنان

واكد المصدر ان المابد السعودي سحب من لابد الشرطة العسكرٌة بالمهرة ) 

العمٌد مرصع ( كل االطمم والمعدات العسكرٌة التً سلمتها الٌه الموات السعودٌة 

 .فً ولت سابك

فٌها للدور   ان مرصع ادلى بتصرٌحات لمناة الجزٌرة فً ولت سابك اساء ٌذكر

 .الكبٌر الذي تطلع به لٌادة التحالؾ فً المحافظة

 

 

 

 

 

 لهذا السبب ! تولٌؾ لابد الشرطة العسكرٌة فً المهرة



 م 2019  \ 11\ 9" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرنسٌة أن اإلمارات تدٌر سجنا سرٌا فً منشؤة بلحاؾ ” لوموند“كشفت صحٌفة 

 .فً محافظة شبوة” توتال“الؽازٌة التً تدٌرٌها شركة 

ا ٌوجد سجنا سرٌا فً مناطك سٌطرته 81وأوضحت الصحٌفة أن اإلمارات تدٌر 

فٌها معتملٌن ٌمنٌٌن ٌخضعون لالستجواب من لبل محممٌن أمرٌكٌٌن.. مشٌرة إلى 

أنهُ ال ٌزال عدد من المعتملٌن فً منشؤة بلحاؾ بشبوة ونمل عدد آخر إلى 

 السعودٌة واإلمارات

انها حصلت على شهادات متطابمة لسجٌن سابك وعابلة معتمل ” لوموند“وذكرت 

 .ٌضم معتملٌن إلى ؼاٌة منتصؾ العام الحالً آخر أكدوا أن السجن كان

كما تمول الصحٌفة الفرنسٌة إنها استمت معلوماتها من شهادات جمعتها منظمة 

العفو الدولٌة, وكذا مجموعة من خبراء أممٌٌن فً الشؤن الٌمنً, إضافة إلى 

منظمات ؼٌر حكومٌة ونشطاء ٌمنٌٌن أكدوا وجود هذا السجن الموجود داخل 

 .كرٌة أنشؤتها اإلمارات فً المكان ذاتهلاعدة عس

استنادا إلى شهادات إنه تم تسجٌل حاالت اختفاء أشخاص ٌُشتبه ” لوموند“وتمول 

فً انتمابهم لتنظٌم الماعدة أو لحزب اإلصالح, وٌبدو أن بعضهم ولع ضحٌة 

تصفٌة حسابات وتعرض العتماالت تعسفٌة, كما ذكر شهود أنهم تعرضوا فً 

 .شدٌد السجن لتعذٌب

 

صحٌفة فرنسٌة تكشؾ سجن سري فً منشاة بلحاؾ بشبوة 

 نٌضم المبات من المعتملٌ
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اندلعت مواجهات مسلح فً محافظة شبوة, صباح الٌوم السبت, بٌن لوات النخبة الشبوانٌة 

 .والمماومة الجنوبٌة ولوات الشرعٌة وحزب اإلصالح من جهة أخرى

أنهم نصبو كمٌنا لموات الشرفٌة وحزب اإلصالح بمنطمة   ولال مصدر فً النخبة الشبوانٌة

تك, مشٌرة إلى تدمٌر الطمم واصابة من علٌه. وهذه العملٌة تعد الخامسة حرشفان , شمال ع

 .منذ تولٌع اتفاق الرٌاض بٌن الطرفٌن

وتؤتً العملٌة بعد ساعات على اصابة الشاعر عبدالكرٌم االحمدي خالل تفرٌك لوات الشرعٌة 

حتى   تتجمع النصار االنتمالً فً جول الرٌدة وهً حادثة من عدة عملٌات مشابهة حال

دون تسجٌل انصار االنتمالً حضور فً المحافظة التً تسٌطر علٌها لوات الشرعٌة منذ   االن

 .لوات االنتمالً  اؼسطس الماضً عمب معارن مع

على صعٌد متصل, حذر ربٌس الجبهة الشعبٌة, أحمد مساعد حسٌن, من موجة صراع 

مساعد فً تؽرٌدة على صفحته  جدٌدة, منددا باحتكار االنتمالً تمثٌل الجنوب. وتوعد بن

الذي تتبناه الرٌاض وتحاول من خالله تمرٌر مشارٌعها عبر ” االلصاء”بإفشال ما وصفه بـ

 مكون جنوبً الٌمثلل كافة الجنوبٌٌن

مولؾ مساعد من اتفاق الرٌاض ٌضاؾ إلى لوى عدٌدة فً الجنوب ترفض االتفاق ابرزها 

 .بهة االنماذ الوطنً الجنوبًومجلس سمطرى والمهرة وج  الحران الجنوبً

 

 

 

 

 إشتباكات بٌن النخبة الشبوانٌة ولوات الشرعٌة فً شبوة
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كشؾ منصور صالح نابب ربٌس الدابرة اإلعالمٌة بالمجلس االنتمالً الجنوبً اهم الجوانب فً اتفاق الرٌاض 

 .وبنود الحوار والمتعلمة بؤهداؾ شعب الجنوب

لتؤكٌد علٌها, تلبٌة من االشارات المهمة التً ٌنبؽً ا” ولال منصور صالح فً تصرٌح جاء فً سٌاله : 

 :الستفسارات عدٌدة حول ماٌتعلك باتفاق الرٌاض اآلتً

 .أهداؾ المجلس االستراتٌجٌّة ثابتة وال تراجع عنها, بل إنَّه لطع شوطاً مهماً للؽاٌة فً سبٌل الوصول إلٌها-

فمد ُرفض ذلن من أّي حدٌث عن مخرجات الحوار فً إطار التزامات الطرفٌن فً االتفاق كذبة ال معنى لها , -

 المجلس وأٌد ذلن التحالؾ,

 .الذي فضل ذكرها فمط على لسانه باعتبارها دٌباجة شكلٌة ؼٌر ملزمة ألحد

سٌعود الربٌس هادي وتلحك به الحكومة الجدٌدة ولن ٌسمح بعودة علً محسن األحمر وكذلن رفضت -

 .كومة الجدٌدة الثمةمطالب عودة البرلمان رؼم طلب الشرعٌة عودته لمرة واحدة لمنح الح

العلم الجنوبً الذي سالت فً سبٌله دماء آالؾ الشهداء الجنوبٌٌن , خط أحمر ولن ٌمس وله لٌمته واحترامه 

 .من الجمٌع بما فٌهم المحسوبون على الشرعٌة

واكد ان الموات الشمالٌة سنتسحب من كافة أراضً الجنوب بداٌة من شبوة وأبٌن, ثم خالل ستٌن ٌوماً من 

 .ادي حضرموت والمهرةو

الجنوبٌون الٌوم رلم صعب جداً فً المعادلة السٌاسٌَّة الحالٌة والمادمة, والعاللة مع األشماء فً التحالؾ 

 .بمٌادة مملكة الحزم لوٌة, وواضحة ومستمبلها مبشر بخٌر كثٌر

تفرغ لمهام البناء المطلوب من الجنوبٌٌن فمط الٌمٌن بؤنهم وضعوا لضٌتهم فً مسارها الصحٌح وعلٌهم ال

 .المإسسً وتعزٌز وتحصٌن الجبهة ووحدة الصؾ

ال للك بالمطلك على مستمبل لواتنا واجهزتنا األمنٌة؛ بل إنها ستشهد عملٌة تنظٌم وإعادة بناء بما ٌكفل 

 .حموق منتسبٌها

 .كل ما ٌكتب وٌمال هدفه االحباط والتملٌل من لٌمة ماتحمك والٌنبؽً االلتفات إلٌه

 .ام تصرٌحه لال منصور صالح :اللماء بالربٌس هادي كان مثمراً وإٌجابٌاً جداً جداً وفً خت

لً الجنوبً: ال عودة لألحمر والبرلمان إلى مسبول فً اإلنتما

 عــدن .. وعلم الجنوب خط أحمـر
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أن معدات وأسلحة أمرٌكٌة وصلت سّراً على متن سفٌنة تابعة ” سً إن إن“كشفت شبكة 

 .للسعودٌة, إلى مٌناء عدن

وٌرها فً وذكرت الشبكة األمرٌكٌة أمس الخمٌس أنها حصلت على لمطات فٌدٌو تم تص

األمرٌكٌة الصنع األسبوع الماضً ” أوشكوش“سرٌة, تظهر إنزال عربات مدرعة من طراز 

 .تحت جنح الظالم, على رصٌؾ مٌناء عدن

ولالت إن اللمطات التً تظهر تفرٌػ مجموعة متنوعة من األسلحة األمرٌكٌة الصنع, وتم 

ا وتحممت منها, أثارت تصوٌرها بطرٌمة ؼٌر مشروعة فً مولع التفرٌػ, ثم حصلت علٌه

 .الجدل

وأشارت الشبكة إلى أن العدٌد من شهود العٌان أفادوا بؤن سلطات األمن فً عدن اعتملت 

 .واستجوبت من ٌشتبه فً تسرٌبهم ممطع الفٌدٌو إلى وسابل اإلعالم

ووثابك الموانا أن السفٌنة التً ” مسربً معلومات“وذكرت أنها حددت عن طرٌك حسابات 

المسجلة فً ” بحري هفوؾ“لحة األمرٌكٌة فً عدن األسبوع الماضً, هً سفٌنة حملت األس

 .السعودٌة

أنه بالنظر إلى بٌانات التتبع, كان آخر مولع مسجل للسفٌنة فً ” سً.إن.إن“وأوضحت شبكة 

سبتمبر/أٌلول الماضً, لبل أن تبحر إلى مٌناء بورتسودان  81مٌناء جدة السعودي ٌوم 

ن(, لتصل فً الٌوم التالً إلى مٌناء عدن , ولفتت إلى أن السفٌنة )شمال شرلً السودا

أكتوبر  92اولفت تشؽٌل نظام التعمب, لبل أن تظهر مجددا تحت جنح الظالم فً عدن ٌوم 

 .الماضً

 

تكشؾ عن شحنة أسلحة أمرٌكٌة وصلت سراً ” سً إن إن“

 إلى عدن
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رباسة الجمهورٌة ترتكب أّول خرق التفالٌة “لال أستاذ فً جامعة أبٌن أن 

 . ”الرٌاض

فً تصرٌح له : مضت ثالثة أٌام على تولٌع ”  ناصر العولمًدمحم“ولال األستاذ 

اتفالٌة الرٌاض دون أن تلتزم رباسة الجمهورٌة بإصدار التوجٌهات الى أجهزة 

الدولة بتنفٌذ االتفاق وأحكامه كما جاء فً أحد بنودها الذي ٌنص على أن : 

وجٌهاته )ٌصدر فخامة الربٌس عبدربه منصور هادي فور تولٌع هذا االتفاق ت

 . ( لكافة أجهزة الدولة لتنفٌذ االتفاق وأحكامه

 . وتساءل العولمً عن السبب فً ذلن حٌث لال : هل هو سهو أم عرللة

 

 

 

 

 ق الرٌاضتفاإلرباسة الجمهورٌة ترتكب اول خرق 
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تعرض مركز البحوث والتطوٌر التربوي الوالع فً مدٌرٌة خورمكسر بالعاصمة 

 الٌوم الجمعة لحرٌك تسبب فً اتالؾ جزء كبٌر من محتوٌانه

ال مواطنٌن ان الحرٌك تسبب فً اتالؾ جزء كبٌر من محتوٌات المركز ولم ول

نماذ ماتبمى إلطفاء المدنً الخماده االمر الذي جعل المواطنٌن ٌتدخلون إلٌسارع ا

 من محتوٌات المركز

واكد المواطنٌن انهم لم ٌعرفو سبب الحرٌك اال السبب هو اهمال المعنٌٌن للمركز 

 هتمام به.إلوعدم ا

 

 

 

 

حرٌك ٌلتهم جزء كبٌر من محتوٌات مركز البحوث والتطوٌر 

 التربوي فً خور مكسر
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استنفذ أبناء مثعد االزارق وأهالً المؽدورٌن بجامع التوحٌد كل األسالٌب والطرق المانونٌة 

واألخاللٌة للمطالبة بالعدالة الؽاببة بحك ذوٌهم ولم ٌبمى بابا اال وطرلوه وال مسإوال إال 

ٌتهم وناشدوه ووصلوا إلٌه وال توجٌه رسمً وامنً إال وحصلوا علٌه لتجنٌب لرٌتهم ومدٌر

 >خطر االنجرار لمستنمع الثؤر وااللتتال بالطرق والشوارع كما ٌرٌد من ارتكب الجرٌمة بحك 

من اهالٌهم والحماق العدالة وضبط أولبن المتهمٌن المعروفٌن باالسم لدى مختلؾ الجهات 

األمنٌة والمختصة بالضالع وعدن والموصوفٌن بجناة متورطٌن بجرٌمة تصفٌة نكراء بحك 

منٌن داخل بٌت هللا أحدهم نازح للمنطمة هربا من الحوثٌٌن ونٌرانهم ولبعضهم ألارب مصلٌن آ

استشهدوا وهم ٌماتلون فً صفوؾ المماومة الجنوبٌة ضد تلن الملٌشٌات الهمجٌة دفاعا عن 

الضالع وترابها الجنوبً والٌمكن ألي مزاٌد ٌحاول التبرٌر لجرٌمة تصفٌة عرلٌة نكراء كهذه 

ها لفتح اخطر باب إلؼراق المدٌرٌة والضالع والجنوب برمته فً مستنمع ٌسعى من وراب

حمامات دماء وتصفٌات دموٌة كارثٌة على السلم العام والتعاٌش المجتمعً, ان ٌبررها تحت 

ٌافطة الحوثً وشماعة التحوث التً باتت تهمة جاهزة وخطٌرة للتخلص من أي شخص بلٌل 

 .او استدعاء او محاكمة ؼادر او طرٌك عابر, ودون اي تحمٌك

ولذلن ٌنبؽً على المطلوبٌن للعدالة مواجهة المضاء الجنوبً للدفاع عن أنفسهم وإثبات تهمة 

الحوثٌة عن ضحاٌاهم او حتى تمدٌم ادلتهم للمضاء بوجود عاللة او تواصل لهم او حتى 

ٌة العظمى من تعاطؾ لفظً مع الحوثة كاعداء للجنوب متفك حولهم والخالؾ الٌوم بٌن الؽالب

الجنوبٌٌن,حتى فً تجرٌم إلامة أي عاللة او تواصل او تؤٌٌد للحوثٌٌن كخارجٌن عن اإلجماع 

الوطنً وفً ظل استمرار حربهم العدوانٌة على الجنوب وتواصل نزٌؾ الدم الجنوبً ألهلنا 

 .هلهاكل ٌوم فً جبهات التصدي لمؽامراتهم الٌومٌة إلعادة اجتٌاح الضالع واذالل وإهانة أ

وأعتمد جازما أن أولبن المتهمٌن ومن ٌمؾ وراء حماٌتهم وترلٌتهم عسكرٌا سٌجدون بذلن 

االحتكام للعدالة, والبراءة الشعبٌة فً حال اثباتهم اي تهمة للمجنً علٌهم مما ذكرت سابما 

وسٌلمون باحتكامهم للعدالة, كل ماٌمكن لهم الحصول علٌه من عدل لضابً وأمن شخصً 

فً “اوحتً براءة تبرٌر لفعلتهم تلن, الن المولى عز وجل لال فً محكم آٌاته أن ألنفسهم 

 ”المصاص حٌاة

وإال فعلى أهالً الضحاٌا تطبٌك لول هللا تعالى:)ومن لتل مظلوما فمد جعلنا لولٌه سلطانا فال 

 .صدق هللا العظٌم…( ٌسرؾ بالمتل

 كهذا هروب مخجل عن العدالةواعان هللا شعبنا وجنوبنا الحر على عدالته المؽٌبة ب

 زارق؟أللماذ ؼابت العدالة الجنوبٌة عن ضحاٌا مسجد مثعد ا
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لال ربٌس الجمعٌة الوطنٌة الجنوبٌة اللواء أحمد سعٌد بن برٌن, إن المكونات 

السٌاسٌة التً تدعً عدم رضاها عن تولٌع االتفالٌة مع حكومة الشرعٌة وتكٌل 

 .االنتمادات لالنتمالً تابعة للشرعٌة

, أن المناصب السٌادٌة فً ”سبوتٌنن“وأضاؾ بن برٌن فً حوار مع وكالة 

الحكومة المادمة ستكون أٌضاً بالمناصفة, كما هو الحال بالنسبة للمناصب 

 .الوزارٌة

وأشار إلى أنه إذا كانت الدفاع للشمال فستكون الداخلٌة للجنوب وهكذا, مبٌناً أن 

هنان دور كبٌر لعبته السعودٌة للوصول إلى االتفاق رؼم ظهور الكثٌر من العمبات 

 .خالل فترة التفاوض

وشدد على أن هنان لوى شعرت بؤنها ستفمد مصالحها وهٌمنتها على المرار 

 .السٌاسً, فشرعت فً وضع العرالٌل

وأوضح أن االتفاق شرعن المجلس االنتمالً ككٌان سٌاسً ووعاء لكل المكونات 

 السٌاسٌة الجنوبٌة ولضٌتهم الربٌسٌة, وإن كان هذا الهدؾ مإجل لبعض الولت

 .لحٌن إٌماؾ الحرب

 

 

بن برٌن ٌإكد أن المناصب السٌادٌة فً #الحكومة_المادمة 

 ستكون بالمناصفة كما هو الحال بالوزارٌة
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عبرت مكونات سٌاسٌة جنوبٌة عن رفضها التفاق الرٌاض معتبرة انه الٌختلؾ عن سابمٌه 

ؼٌر انه مدفوع هذه المرة بالمصالح الشخصٌة والسعً وراء السلطة وبٌع المٌم الوطنٌة 

 .الجنوبٌة

عاماً,  >8ا راٌة النضال وأضافت أن هذا التولٌع ال ٌمثل شعب الجنوب وأحراره ممن رفعو

 .وانما ٌمثل من ولعوه

وأكدت المكونات السٌاسٌة واالجتماعٌة التزامها باالستمرار فً نضالها الوطنً وتؤٌٌدها 

 .دعوة الزعٌم حسن باعوم الى تشكٌل جبهة وطنٌة جامعة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 بٌان مشترن هام

 صادر عن مكونات الحران الجنوبً

 عب الجنوب العظٌمٌا جماهٌر ش

إذ نخاطبكم الٌوم ونحن نرى المإامرات على شعبنا ولضٌتنا الجنوبٌة أخذت منعطفا خطٌرا 

 .لطالما وحذرنا منه

ونرى أن هذا المنعطؾ ٌتمثل الٌوم فً محاولة البعض االنحراؾ بمضٌتنا واستؽاللها مرة بعد 

 .األخرى لصالح تنفٌذ مشارٌع إللٌمٌة وذاتٌة

بثباتنا إلى جانب لضٌتنا التً ٌحاول الٌوم بعض ممثلً الخارج اسماط  وإننا نعاهدكم

مشروعٌتها بالتولٌع على تمثٌل حك الجنوب من أجل إعادتهم إلى مناصب السلطة التً 

فمدوها سابما وهاهم الٌوم بعد عودتهم وادعابهم أنهم مع حك شعب الجنوب فً بناء دولته 

ق الرٌاض وهً وثٌمة ال تختلؾ فً مضامٌنها عما جرى المستملة ٌولعون بما أطلك علٌه اتفا

مكونات الحران الجنوبً تصدر … رافضةً اتفاق الرٌاض

 بٌاناً مشتركاً وتبشر بجبهة وطنٌة جنوبٌة جامعة



( ؼٌر أن الفارق بٌن الوثٌمتٌن والتولٌعٌن أن ما جرى باألمس 8221/ماٌو/ 99فً وثٌمة )

كان خطؤ ؼبٌا ومزاٌدة مؽلفه بالبعد الوطنً والمومً وأن ما ٌحدث الٌوم هو حب الذات 

 .ٌم الوطنٌة واألخاللٌةوالسعً وراء السلطة والمصالح الشخصٌة على حساب الم

 ٌا أبناء الجنوب الحر

إننا الٌوم نطالب كل الوطنٌٌن الشرفاء أن ٌفطنوا للمإامرة التً تحان ضد شعبنا ولضٌتنا 

بتحوٌل االنتكاسات الى انتصارات من خالل التبرٌرات اإلعالمٌة والحمالت التً دابما ما تحمل 

إن ما تم وٌتم االتفاق علٌه فً الرٌاض بٌن  فً ثناٌاها التدلٌس ومخادعة الجماهٌر بالمول

االنتمالً والشرعٌة هو نصر لصالح لضٌتنا وشعبنا فً جنوب الٌمن بٌنما هو على وجه 

الحمٌمة بٌع وتنازل لصالح مشارٌع خارجٌة ودول لطالما حلمت فً سلب السٌادة من شعبنا 

ا الضٌمة على حساب المشارٌع واستعباد أمتنا من خالل دعم الموى الفاسدة التً تمدم مصالحه

 .الوطنٌة الكبٌرة والعظٌمة

وعلٌه فإننا نرفض ما تم االتفاق علٌه الٌوم بٌن المجلس االنتمالً وحكومة الشرعٌة فً 

الرٌاض وال ٌعبر إال على من ولعوا علٌه وأنه ال ٌمثل شعب الجنوب ولضٌته وال ٌمثل 

عاما ونطالب كل الموى الوطنٌة الٌوم الشرفاء ممن حملوا راٌة النضال خالل خمسة عشر 

الولوؾ ضد كل المحاوالت والمإامرات التً تهدؾ إلى سلب نضال شعبنا وحمه فً االستمالل 

ونمول لكل الشرفاء إن أفضل النضال الٌوم هو الولوؾ ضد تحرٌؾ إرادة شعبنا من لبل من 

ؾ إلى أن ٌكون نضال ٌدعون شرعٌة تمثٌلهم لمضٌته ولبولهم باألموال المدنسة التً تهد

 .شعبنا ودماء شبابنا ولودا لخدمة المشارٌع الخارجٌة ومصالحهم الضٌمة

واننا مكونات الحران الجنوبً المولعة أدناه نإكد التزامنا باستمرار نضالنا وولوفنا مع أبناء 

شعبنا ومع دعوة الزعٌم باعوم فً تشكٌل جبهة وطنٌة جنوبٌة جامعة من كل المكونات 

ٌات الوطنٌة الجنوبٌة واننا بصدد اشهارها لرٌبا جدا وستكون باذن هللا منافحة والشخص

 .مدافعة معبرة لتضحٌات وتطلعات شعبنا الجنوبً

 .وهللا من وراء المصد علٌه توكلنا وبإرادة شعبنا سننتصر

 المكونات الجنوبٌة المولعة على البٌان

 المجلس األعلى للحران الثوري 1

 المستملاتحاد شباب عدن  2

 مجلس احرار المماومة 3

 اتحاد شباب الجنوب 4

 اتحاد نساء الجنوب 5

 الحركة الشبابٌة والطالبٌة 6

 تنسٌمٌة نمابة موظفً وعمال الجنوب 7

 العاصمة عدن

 م9182نوفمبر  7
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لالت رابطة أمهات المختطفٌن بمحافظة عدن, األربعاء, ان الربٌس عبدربه منصور هادي 

مطلبهم الذي لدموه له لبل التولٌع على اتفاق الرٌاض بادراج ملؾ المعتملٌن ضمن تجاهل 

 .لتؽٌب لضٌة المختطفٌن والمخفٌٌن لسرٌاً عن االتفاق  اإلتفاق معبرٌن عن أسفهم

فً الولت الذي ٌعلن أبناإنا المعتملون فً سجن ببر “فً بٌان : -ولالت أمهات المختطفٌن 

عن الطعام للمرة الثانٌة خالل شهر, لمطالبة النٌابة العامة  أحمد بمحافظة عدن إضرابهم

بإطالق سراح من صدرت أوامر باإلفراج عنهم, وتمدٌم الرعاٌة الصحٌة للمعتملٌن المصابٌن 

باضطراب نفسً ونملهم إلى المستشفى, فإن رابطة أمهات المختطفٌن صدمت بالتولٌع على 

 .”ٌن والمخفٌٌن لسرٌا فً سجون اإلماراتاتفاق الرٌاض دون اإلشارة لمضٌة المختطف

وكشفت رابطة أمهات المختطفٌن عن رسالة رسمٌة بعثتها األسبوع الماضً للربٌس هادي, 

ناشدته فٌها أن تكون حرٌة المعتملٌن والمخفٌٌن لسرٌاً وكرامتهم فً ممدمة أولوٌات الحوار, 

لبناء األمن والسلم اإلجتماعً وإؼالق جمٌع السجون السرٌة وأماكن االحتجاز ؼٌر الرسمٌة 

 .وتثبٌت دولة النظام والمانون

وطالبت أمهات المختطفٌن والمخفٌٌن لسرًٌا الحكومة ووزارة الداخلٌة ووزارة العدل والنابب 

العام الكشؾ عن مصٌر المخفٌٌن لسرٌاً كخطوة أولى فً المرحلة المادمة, واإلفراج عن 

 .م عما لحك بهم من أضرار جراء اعتمالهم وتعذٌبهمجمٌع المعتملٌن والمختطفٌن, وتعوٌضه

رابطة أمهات المختطفٌن تستنكر تجاهل الربٌس هادي 

 لمطلبهم بإدراج ملؾ المعتملٌن فً إتفاق الرٌاض
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وصؾ لٌادي فً االبتالؾ الوطنً الجنوبً اتفاق الرٌاض بالهدنة بٌن اإلنتمالً والشرعٌة 

مإكداً انه أوصل بعض أطراؾ الصراع الجنوبً الجنوبً إلى هدنة مإلتة لابلة لالستمرار فً 

الجنوبٌة .ولال ربٌس الدابرة السٌاسٌة لالبتالؾ  حال استمرار ثمافة إلصاء بمٌة الموى

الوطنً الجنوبً االستاذ عبدالكرٌم سالم السعدي, إن اتفاق الرٌاض أوصل بعض أطراؾ 

الصراع الجنوبً الجنوبً إلى نمطة هدنة وتاللً مإلتة محكومة بصدق نواٌا تلن األطراؾ 

الرعاة لهذا االتفاق .وأكد السعدي أن فٌما تم االتفاق علٌه بٌنها ومحكوما بما تمتضٌه مصالح 

اتفاق الرٌاض لم ٌوصل الصراع الجنوبً الجنوبً إلى نهاٌته فؤسباب الصراع مازالت لابمة 

وستستمر باستمرار ثمافة إلصاء بمٌة لوى الجنوب وشخصٌاته الوطنٌة وباستمرار االصرار 

أن مكونً )الشرعٌة على استٌراد الحلول الخارجٌة للمضاٌا الداخلٌة .وبٌن السعدي 

واالنتمالً( التمت اهداؾ رعاتهما االللٌمٌٌن فتماربا وولعا اتفاق الرٌاض, والخطوة المادمة 

إذا ما أراد الرعاة النجاح لهذا االتفاق ٌجب أن تشمل بمٌة الموى والشخصٌات الجنوبٌة 

االنتمالً لن األخرى من خالل مإتمر جنوبً جامع ال ٌستثنً أحد مالم فإن تحالؾ الشرعٌة و

ٌستطٌع الصمود طوٌال أمام تداعٌات ما بعد التولٌع إذا لم تلحك الخطوة األخرى 

وبسرعة.وأشار السعدي إلى أنهم لن ٌخوضوا فً مكاسب كل طرؾ فً هذا االتفاق ألن دفاتر 

حسابات هذا االتفاق لٌست بؤٌدي أطرافه المحلٌة ولكن بإمكاننا محاولة االستنتاج من خالل 

ة العملٌات الٌومٌة بؤن المضٌة الجنوبٌة لد تم حشرها فً الزاوٌة الضٌمة وإذا لم تتحرن متابع

بمٌة الموى الجنوبٌة المبعدة عن هذا االتفاق إلخراج المضٌة من تلن الزاوٌة فإن السموط 

 بالضربة الماضٌة ٌنتظر تلن المضٌة.

لٌادي جنوبً: إتفاق الرٌاض عبارة عن هدنة لابلة لعودة 

 لمعارن بٌن األطراؾ المتصارعةا
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ة فً الجنوب الٌمنً, رسالة إلى وجه اللواء أحمد بن برٌن, ربٌس الجمعٌة الوطنٌ

االنضمام أو “وزٌر الداخلٌة فً الحكومة الشرعٌة أحمد المٌسري, حذره فٌها من 

 .”السٌر فً ركاب محور الشر, ودعاه إلى تحكٌم لؽة العمل

إن هنان “تنشر الحما: ” سبوتنٌن“ولال ربٌس الجمعٌة الوطنٌة, فً ممابلة مع 

اآلن انتهت تلن المتنالضات بٌن “, مضٌفا: ”اتأصوات شاذة, تعمل على المتنالض

 .”شرعٌة عبد ربه منصور هادي والمجلس االنتمالً, فؤصبح ال وجود لهم

وبالتالً, فإن أي شًء ٌفعله أحمد المٌسري, ومن معه سٌتم “واستطرد: 

 .”مواجهتهم من لبل الشرعٌة والتحالؾ والمجلس االنتمالً

لس االنتمالً الجنوبً هو مواجهة اإلرهاب, أحد أهداؾ المج“وأكد ابن برٌن أن 

ودعا المٌسري للعودة إلى منطك العمل وترن محور الشر, وفً تلن الحالة 

وٌعلن : سنواجه كل من ٌمؾ ” المٌسري“بن برٌن ٌحذر 

 ضد إرادة الجنوبٌٌن



سٌكونون مرحب بهم, أما إذا توجهوا نحو محور الشر فسنكون نحن أول من 

 .”ٌواجههم, فً إطار مكافحة اإلرهاب

داؾ المٌسري, وأوضح ربٌس الجمعٌة الوطنٌة إلى أن موضوع تصرٌحات وأه

ومن معه من الجنوبٌٌن سنحٌل أمرهم للتحالؾ ألنه الضامن لما تم التولٌع علٌه, 

وسنكون ذراع التحالؾ لضرب أي لوى مناهضة لالتفالٌة التً ولعت فً 

 .”الرٌاض

وشهدت العاصمة السعودٌة الرٌاض, أمس الثالثاء, مراسم تولٌع االتفاق بٌن 

مالً الجنوبً, بحضور ولً العهد السعودي األمٌر الحكومة الٌمنٌة والمجلس االنت

 .دمحم بن سلمان وولً عهد أبوظبً الشٌخ دمحم بن زاٌد

وولع االتفاق عن الجانب الحكومً نابب ربٌس الوزراء سالم الخنبشً وعن 

 .المجلس االنتمالً الجنوبً الدكتور ناصر الخبجً

د العسكري بٌن الحكومة التوتر والتصعٌ” اتفاق الرٌاض“ومن المفترض أن ٌنهً 

الٌمنٌة والمجلس االنتمالً الجنوبً, على خلفٌة سٌطرة لوات األخٌر على 

العاصمة المإلتة عدن, فً العاشر من أؼسطس/ آب الماضً, عمب معارن مع 

 1=9لتٌال وإصابة  1;الجٌش الٌمنً دامت عدة أٌام وأسفرت عن سموط نحو 

 .آخرٌن, بحسب األمم المتحدة
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لالت مصادر مطلعة ان الموات األمنٌة التابعة لحكومة الشرعٌة بدأت الٌوم اللخمٌس تتسلم 

النماط األمنٌة من لوات الحزام األمنً فً العاصمة عدن حسب توجٌهات السعودٌة فً إنفاق 

 .الرٌاض الذي تم تولٌعه الثالثاء الماضً

دن التً ترتبط شرلاً من مدخل العلم انه: ٌجري تؤمٌن مداخل مدٌنة ع  ولالت لناة العربٌة

والتً ٌربطها بمحافظة أبٌن وشماال بمحافظة لحج والضالع عند مدخل الرباط, وكذلن ؼرباً 

عند مدخل صالح الدٌن البرٌمة والتً تربط تعز والساحل الؽربً حٌث تجري عملٌة انتشار 

 .ألمن عدن فً الطرق التً تربط مدٌرٌاتها ببعضها

تؤمٌن تنفٌذا لبنود اتفاق الرٌاض الذي أكد على أن لوات الشرطة والنجدة فً وتؤتً عملٌة ال

محافظة عدن ستتولى مسإولٌة تؤمٌن المحافظة مع العمل على إعادة تنظٌم الموات التابعة 

 وزارة الداخلٌة,  للحكومةوالندرجة تحت

التابعة للمجلس وأٌضاً أكد على نمل جمٌع الموات العسكرٌة التابعة للحكومة والتشكٌالت 

االنتمالً فً محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها لٌادة تحالؾ دعم 

الشرعٌة فً الٌمن, وذلن خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تولٌع هذا االتفاق, وتوجٌهها بموجب 

خطط معتمدة وتحت إشراؾ مباشر من لٌادة تحالؾ دعم الشرعٌة فً الٌمن, وٌستثنى من 

لواء األول حماٌة رباسٌة والذي ٌناط به مهمة حماٌة المصور الرباسٌة ومحٌطها ذلن ال

وتؤمٌن تحركات الربٌس هادي, وتوفٌر الحماٌة األمنٌة لمٌادات المجلس االنتمالً الجنوبً فً 

 .”عدن تحت إشراؾ لٌادة تحالؾ دعم الشرعٌة فً الٌمن

الً للدفاع عنها فً اراضً الحدود وحسب مرالبون ستنمل السعودٌة لوات الشرعٌة واإلنتم

بٌنما تتٌح الفرصة للموات السعودٌة السٌطرة الكاملة على محافظة عدن ومحافظات الجنوب 

 .األخرى

الحزام األمنً ٌبدا تسلٌم النماط فً العاصمة عدن لموات 

 الشرعٌة بإشراؾ سعودي



 م 2019  \ 11\ 7" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

دعا حسن باعوم أبناء الجنوب إلى مواجهة اتفاق جده الذي ٌشرعن اإلدارة الخارجٌة للبلد 

 .بحسب تعبٌره

اء الجنوب ٌرفضون اتفاق الرٌاض, الذي تم تولٌعه الثالثاء بٌن ولال باعوم فً بٌان له أن أبن

 حكومة هادي والمجلس االنتمالً الجنوبً

وأوضح باعوم أن اتفاق جده محاولة لشرعنة اإلدارة الخارجٌة للبلد, داعٌا لمٌام جبهةوطنٌة 

 .جنوبٌة تذود عن الجنوب ومكتسبات ثورته بحسب تعبٌره

الرٌاض تنتمص من حك الجنوب فً تمرٌر مصٌره, وتعمل على و لال باعوم , إن اتفالٌة 

 .تجٌٌشه من جدٌد لخوض حرب لٌست حربه

وأشار إلى أن كل األحرار فً الجنوب ٌرفضون االتفاق , وأن عدم مشاركة الحران فٌه أمر 

طبٌعً, مإكداً أن االتفاق ٌشرعن لإلدارة الخارجٌة للبلد, وٌعٌد توحٌد جهود الحرب, وٌرحل 

 .زماتاأل

ولال بٌان باعوم إن اتفاق جده كشؾ أن من ٌدعً تمثٌل المضٌة الجنوبٌة إنما ٌجسد مشكلة 

صنعها التحالؾ, الذي ٌحاول الٌوم بهذا االتفاق معالجة مشكلته وأخطابه على حساب المضٌة 

 .الجنوبٌة, مضٌفا إن حل المضٌة الجنوبٌة لٌس بتوزٌع المناصب

وبً حسن أحمد أبناء الجنوب إلى مواجهة المشروع السعودي , ودعا المٌادي فً الحران الجن

 .والعمل على استمرار ثورتهم حتى االستمالل

باعوم ٌدعو أبناء الجنوب لمواجهة إتفاق الرٌاض والحفاظ 

 على لضٌتهم
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درجة  11>استبشر أبناء شبوة بخبر اعتماد محافظ محافظه شبوة االخونجً دمحم صالح بن عدٌو اعتماد 

 .. تخصصا شاؼرا 1=:8محافظة والذي, ٌبلػ فً مدارس ال  تعالدٌة للتربٌة والتعلٌم لتؽطٌة جزء من العجز

 : وتم تشكٌل لجنة مكونة من

 عبدالموي لمروق وكٌل المحافظة -1

 دمحم عبدهللا أحمد مدٌر مكتب الخدمة المدنٌة -2

 ( ) إصالحً  دمحم عتٌك مدٌر مكتب المالٌة -2

 مدٌر مكتب التربٌة والتعلٌم شبوة  دمحم علً لملس -3

 ( ) إصالحً  مٌد المعهد الصناعً شبوةعبدهللا الشرٌمً ع -4

 (عبدالهادي محٌفران سكرتٌر المحافظ ) إصالحً -5

وبعد اجتماعات مع مكتب التربٌة والتعلٌم بالمحافظة اتفموا على أن ٌتم تؽطٌة العجز كامال بثانوٌات المحافظة 

 .. نوٌات المحافظهلتؽطٌة العجز فً التخصصات بجمٌع ثا  درجة بكالرٌوس 21:% حٌث تحتاج إلى 811

دبلوم بحسب العجز وتم   درجة تعالدٌة توزع على المدٌرٌات بحسب العجز كدرجات 881وماتبمى أي 

على مستوى المدرسة والمدٌرٌة ورفعها   مكتب التربٌة بالمحافظة بتحدٌد العجز بالتخصص والنوع  تكلٌؾ

ا بحضور مدٌر الخدمة المدنٌة والمالٌة وتم إلراره  وتم إلرار نسبة كل مدٌرٌة من الدرجات التعالدٌة

وإعالن   للراؼبٌن بالتمدم  إعالن بالدرجات المتنافس علٌها  وسكرتٌر المحافظ,وتم إلرار آلٌة تنفٌذٌة تتضمن

وعرضها على وكٌل المحافظة. والذي بدوره أعطى األذن لمكتب   الشروط الواجب توافرها والوثابك المطلوبة

بدء باإلجراءات واستكمالها وفعال تم اإلعالن واستمبال ملفات المتمدمٌن من لبل اللجان التربٌة بالمحافظة بال

المخصصة بالمدٌرٌات والتً بدورها سلمت ملفات المتمدمٌن إلى مكتب التربٌة بالمحافظة بدءا من ٌوم 

 .. السبت الماضً, وتبمت آخر مرحلة إلجراء عملٌه المفاضلة

  

اصالحٌوا شبوة ٌستمرون العبث بمبات الدرجات الوظٌفٌة 

 للمتعالدٌن التربوٌٌن



/ نوفمبر بعمد اجتماع فً منزل المحافظ, للجنة :افظه فوجا عصر ٌوم األحد إال أن مكتب التربٌة بالمح

نوفمبر بإدارة  ;الدرجات التعالدٌة برباسة الوكٌل لمروق ولحمه اجتماع آخر صباح ٌوم اإلثنٌن 

عن كل اإلجراءات التً بذلت خالل ثالثه أسابٌع بحجج واهٌة بانها   فً االجتماع  تنصلت اللجنة   المحافظ

اإلصالحً عبدهللا   مدٌر مكتب الربٌس هادي  لمت تظلمات واردة من بعض المدٌرٌات واتصاالت وردت منت

العلٌمً. ومن المحافظ االخونجً دمحم بن عدٌو بإعادة النظر فً درجات بعض المدٌرٌات وباستماتة من 

ة المعهد الصناعً والشرٌمً عضو اللجنة بضرورة التعدٌل الذي ال نعلم ما عالل  اإلصالحً عبدهللا الشرٌمً

بالتربٌة والتعلٌم والذي حشر اسمه فً اللجنة من لبل المحافظ, دون وجود أي عاللة أو صالحٌات ممنوحة 

 .. له بالعمل التربوي والتعلٌمً أو بالموارد البشرٌة أو المالٌة إال أنه إصالحً فمط

اري ونسفت مبدأ تكافإ الفرص ومبدأ المساواة حٌث خالفت اللجنة المشكلة من المحافظ أبجدٌات العمل اإلد

بٌن المدٌرٌات واحترام صالحٌات واختصاصات مكتب التربٌة والتعلٌم م/شبوة المخول لانونا بتوزٌع الدرجات 

حٌث انحازت لجنة المحافظة   وفما وخطط التشعٌب واإلحصابٌات المرصودة لدٌه بمدارس المحافظة

مفضوح حٌث ألؽت كافة اإلجراءات المتفك علٌها مع مكتب التربٌة لمدٌرٌاتها بشكل عنصري ومناطمً 

وعبدهللا الشرٌمً.   عبدهللا العلٌمً والمحافظ بن عدٌو  بالمحافظة واعتمدت وساطات ورؼبات اإلصالحٌٌن

 : حٌث وزعت الدرجات بحسب االتً

 درجة 1:درجه بزٌادة  1=مط بٌنما التربٌة حددت ف  إرضاء ل عبدهللا العلٌمً  درجة 21مدٌرٌة بٌحان.  -1

درجة لعسٌالن  >;  الشرٌمً. بٌنما التربٌة حددت  إرضاء لعضو اللجنة عبدهللا  درجة 11عسٌالن  -2

 درجة >9بزٌادة 

درجات فمط  81إرضاء للمحافظ بن عدٌو بٌنما حددت التربٌة   درجة 1:  المركز التعلٌمً العرم فمط -3

 .. درجة 91بزٌادة ,

ذه النسب واالجراءات ؼٌر الموفمة من لبل مدٌر التربٌة دمحم لملس وابدا اعتراضه على هذه حٌث تم رفض ه

بناء على خطط   اإلجراءات موضحا أن مكتب التربٌة بالمحافظة هو الجهة المختصة بتحدٌد العجز بالمدارس

افظة ولم تستند على التشعٌب والتنمالت واإلحصابٌات وأن هذه التعدٌالت ستتضرر منها أؼلب مدٌرٌات المح

 ..إال أن اللجنة أصرت على ما ألرته مإخرا  خطط أو إحصابٌات رسمٌة

أبدت هً   بالمحافظة  التربٌة والتعلٌم  كما أن اللجنة التنفٌذٌة لتنظٌم المعلمٌن المتعالدٌن الخاصة بمكتب

لد تم اتخاذ اإلجراءات األخرى اعتراضها ورفضها إلجراءات اللجنة المشكلة من المخافظ موضحة لهم أنه 

إجراء عملٌة المفاضلة بٌن المتمدمٌن   الالزمة وفك النظام واللوابح التربوٌة. وتم انجازها ولم ٌتبك سوى

وانعكاسات   للدرجات وتمسكهم بالصالحٌات المخولة لهم لانونا وتحمٌل المسبولٌة اللجنة عن أي آثار مترتبة

 .. فً المٌدان التربوي
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أصٌب رجل االعمال المصري دمحم علً بنوبة جنود مفاجبة تزامنا مع عمد ثانً 

 . جلسات محاكمته

وذكرت مصادر اعالمٌة أن الرجل دخل فً حالة ؼضب وهذٌان شدٌدة لزمت نمله 

 . إلى احد مستشفٌات دولة اسبانٌا

ادر وفٌما لم تعرؾ األسباب حول الحالة النفسٌة التً دخل فٌها علً ؼٌر أن مص

وثٌمة االطالع عزت ذلن إلى جملة من المضاٌا المانونٌة التً تحٌط بالرجل 

 . وأكبرها رفع دعوة لضابٌة ضده من لبل رجل االعمال السعودي تركً ال الشٌخ

 

 

 

 

 

نوبة جنون مفاجبة تنتؤب المصري دمحم علً فً ثانً جلسة 

 محاكمة بتهمة النصب واالحتٌال
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تجرد ذبب بشري من كل معانً اإلنسانٌة والمروءة حٌث ألدم على اؼتصاب طفلة 

 .جلاصرة فً مدٌنة الحوطة بلح

وبحسب مصادر فمد تم عرض الطفلة التً لم تتجاوز الخمس سنوات على الطبٌب 

 .المختص الذي أكد بتعرض الطفلة لالؼتصاب

والمى مواطنٌٌن المبضض على المتهم حٌث سلموه للموات األمن لللتحمٌك معه 

ورفع ملؾ المضٌة إلى النٌابة العامة إلستكمال اإلجراءات اال انهم ٌثمون بان 

ابة والسلطات لم تعطً اي اهتمام للمضٌة حٌث ولد ولعت حوادث مشابهة النٌ

 .دون انصاؾ النٌابة للضحاٌا

  

 

 

 

 

 

 رجل خمسٌنً ٌؽتصب طفلة فً الخامسة من عمرها بلحج
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مصادر عسكرٌة فً الساحل الؽربً, الخمٌس, بؤن ٌكون تفجٌر مخازن الوٌة  رجحت 

لوة  العمالمة فً المخاء مساء امس األربعاء اول خطوة تتخذها لوات طارق صالح لتملٌص

الجناح الموالً للشرعٌة واذي رفض العودة الى عدن فً األحداث ” العمالمة“خصومها 

 .األخٌرة بٌن اإلنتمالً والشرعٌة

واشارت المصادر إلى أن عدم تبنً صنعاء للهجوم حتى االن ٌثٌر المزٌد من الشكون حول 

هات اإلنتمالً بعض الوٌتها توجٌ المستفٌد االول من استهداؾ هذه الموات التً رفضت 

 .باالنسحاب إلى عدن

وحسب المصادر فان طارق صالح لدٌة مخاوؾ كبٌرة من إتفاق الرٌاض الذي سٌتٌح لتواجد 

حزب اإلصالح بموة فً الساحل الؽربً حٌث ٌدٌن بالوالء للسعودٌة ومن المرجح ان تمكنه 

 .من فرضت سٌطرته على الساحل الؽربً

ت سابك نٌة السعودٌة تؽٌٌر لٌادات العمالمة فً وكانت مصادر مطلعة لد كشفت فً ول

الساحل الؽربً حٌث اجتمعت بهم فً معسكر التحاؾ بعدن لمنالشة خطط جدٌدة برعاٌة 

 .سعودٌة فً لساحل الؽربً

وهمش إتفاق الرٌاض طارق صالح ولواته ولم ٌعطهم اي اهتمام سوى استخدامهم كموة 

ت فً وزارة الدفاع األمر الذي جعل طاارق صالح لمواجهة الحوثٌٌن فمط دون دمج تلن الموا

 .ٌتحرن إلستهداؾ العمالمة الذٌن سٌكونون خطراً مستمبلٌاً علٌه

 

إنفجارات المخاء,,أول رد من طارق صالح بعد تهمٌشه من 

 إتفاق الرٌاض
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تسابل ممربٌن لعدد من اسرى النخبة الشبوانٌة لدى لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح عن 

تمالً واإلمارات اي مصٌر األسرى بعد إتفاق الرٌاض الذي تجاهلهم نهابٌاً ولم ٌعطٌهم اإلن

 .اهتمام فً اإلتفاق

ولال مواطنٌٌن فً رسابل لهم ان اإلنتمالً الجنوبً للم ٌكترث لمعاناة المبات من األسرى 

والمعتملٌن السٌاسٌٌن من منتسبً النخبة الشبوانٌة واألحزمة األمنٌة والناشطٌن السٌاسٌٌن 

 .التهم للمجلس واإلماراتفً سجون حزب اإلخونج بشبوه رؼم ان احتجازهم بسبب موا

وٌعٌد المشهد الجنوبً األول نشر منشورات لبعض المواطنٌن اللذٌن طالبوا بالكشؾ عن 

 :مصٌر األسرى

اوصلو هذه الرساله الى لٌادة المجلس االنتمالً)حفظهم هللا( ان هنان مبات االسرئ من  

بوه لم ٌشملهم االتفاق الحزام االمنً والنخبه الشبوانٌه فً سجون ملٌشٌات االصالح فً ش

 وٌتعرضون ألبشع الجرابم والتعذٌب

#اتفاق_الرٌاض 

#اتفاق_الرٌاض_نصر_للجنوب 

 عبدالناصر الخلٌفً

فً عزان تموم بحملة اعتماالت ومطاردات تطال كل من  98الموات الخاصه ولوات اللواء 

بمناسبة تولٌع  شارن فً اطالق االلعاب النارٌة فً سماء مناطك مدٌرٌة مٌفعة مساء امس

اتفاق الرٌاض , ولد هددت المٌلٌشٌات العدٌد من الشباب باعتمال كل من له صلة باحتفال 

 . االمس

 لن_ترهبونا#

 عبدالكرٌم_الكربً#

هلون مصٌر أسرى ٌتجا” لٌادة اإلنتمالً”و” اتفاق الرٌاض“

 النخبة فً سجون اإلصالح والشرعٌة بـ #شبـوه
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إماراتٌة بشؤن العدٌد من  –كشفت مصادر دبلوماسٌة, االربعاء, عن تفاهمات سعودٌة 

 .منشاة إلنتاج الؽاز المسالالسٌما بلحاؾ, اكبر  الملفات العالمة 

تولٌع االتفاق بٌن   وكان ولً عهد ابوظبً ونظٌره السعودي التمٌا فً الرٌاض عمب مراسٌم

 . حكومة هادي واالنتمالً

ولالت المصادر أن السعودٌة وعدت االمارات بإبماء ادارة اماراتٌة لمنشؤة بلحاؾ مع نشر 

عناصر المحلٌة المكلفة بحماٌة المنشاة فً وحدات سعودٌة فٌها والحفاظ على امتٌازات ال

 .”النخبة الشبوانٌة“

نزوال عند رؼبة ابوظبً التً ترى فً  كما اتفك الطرفان على تؽٌر محافظً سمطرى وشبوة 

 .”االخوان”المحافظٌن الحالٌٌن تمثٌال لـ

فما وهو ما ٌعكس فشال مستمبلٌا و  الكثٌر من ترتٌبات االتفاق  وال ٌزال الؽموض ٌكتنؾ

العدٌد من المرالبٌن بان اتفاق الرٌاض ال   وٌرى لمعهد واشنطن لسٌاسات الشرق االوسط. 

ٌخدم ال الشمال والجنوب بمدر ما ٌعكس تفاهمات على تماسم المصالح بٌن الحلفاء عمب 

 .انسحاب االمارات

حداث ولال فإاد راشد , ربٌس تٌار مجلس فً ولت سابك ان اتفاق الرٌاض ٌعالج اشكالٌة ا

عدن فً اؼسطس الماضً فً اشارة إلى االنمالب االماراتً لبٌل انتشار الموات السعودٌة 

 .البدٌلة

إتفاق الرٌاض..دارة إماراتٌة لمنشؤة بلحاؾ النفطٌة بحماٌة 

 سعودٌة واستبعاد لوات الشرعٌة من المنشؤة
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دعا عضو هٌبة رباسة المجلس االنتمالً الجنوبً االستاذ عمٌل دمحم العطاس أبناء 

حضرموت للولوؾ صفا واحداً الستعادة حموق حضرموت ومحاربة ناهبً ثروتها 

 ه منه لعلً محسن األحمر وحزب اإلصالحفً اشار

ولال العطاس فً تؽرٌدة له على توٌتر: على الحضارم أوالً تحدٌد من هو عدو 

حضرموت ناهب ثروتها ولالك امنها. ثم الولوؾ صؾ واحد الستعادة حمولها 

 ومحاربته

الذٌن ٌدعون أن حضرموت الجنوبٌة والشمالٌة بالنكتة ” العطاس“ووصؾ 

بؤن حضرموت هً الجنوب وان هذه حمٌمة المناص منها مختتماً  السمجة مإكداً 

 تؽرٌدته بالمول : حضرموت هً الجنوب والجنوب هو حضرموت

 

 

 

 

 

عضو فً اإلنتمالً الجنوبً: ٌجب استعادة حموق حضرموت 

 وثرواتها المنهوبة
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فً أول عمل استفزازي ألبناء الجنوب بعد اتفاق الرٌاض الذي تم تولٌعه أمس الثالثاء بدأت 

عد منع انعماده فٌها أكثر من مرة نتٌجة استعدادات لعمد جلسة برلمان الشرعٌة فً العاصمة ب

 الرفض الجنوبً لتواجد برلمان الشرعٌة فً عدن.

الٌوم وتجاوزاً لرؼبة الجنوبٌٌن هٌؤ المجس اإلنتمالً الجنوبً بتولٌعه على إتفاق الرٌاض 

نالشت هٌبة رباسة مجلس النواب الٌوم  إلنعماد جلسات برلمان الشرعٌة فً عدن حٌث

جلس سلطان البركانً الترتٌبات الالزمة النعماد المجلس فً عدن برباسة ربٌس الم

, وخطة عمل ”الرٌاض“والترتٌبات المتعلمة بمنح الثمة للحكومة التً ستشكل وفما التفاق 

م وبما ٌسهم فً تفعٌل مإسسات وسلطات الدولة ولٌام المجلس بدوره 9191المجلس للعام 

 الرلابً والتشرٌعً.

ات الالزمة إلعداد وتشكٌل لجان المجلس وتوزٌع األعضاء والتوجه وجرى منالشة الترتٌب

صوب العاصمة عدن التً ظل تاجر المجلس اإلنتمالً بمضٌتها طٌلة الثالثة األعوام الماضٌة 

للحصول على خصص حكومٌة تخلى عن المضٌة الجنوبٌة فور حصوله على حمب وزاارٌة 

 فً الحكومة.

اإلنتمالً من انعماد البرلمان جلسته فً عدن حٌث كان  وتساءل مرالبون عن مولؾ المجلس

ٌمؾ الى جانب ابناء الجنوب الرافضٌن للبرلمان باعتباره شرعٌة احتالل فهل سٌتحول من 

 احتالل الى سلطة كما فعلت الحكومة .

الى عدن..اإلنتمالً وإتفاق الرٌاض بٌع مجلس النواب 

 للمضٌة الجنوبٌة بالجملة
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س هجوماً حااداً على الشرعٌة والمجل” صالح الجبوانً”شن وزٌر النمل فً حكومة الشرعٌة

اإلنتمالً الجنوبً جراء تولٌعهم على إتفاق الرٌاض الذي اعتبره الجبوانً تمكٌن للسعوجٌة 

 واإلمارات من إدارة البلد بتفوٌض من األطراؾ المولعة على اإلتفاق.

ولال وزٌر النمل الٌمنً صالح الجبوانً, إن اتفاق الرٌاض الذي ولع أمس الثالثاء بٌن 

نتمالً المدعوم إماراتٌا, أعطى التحالؾ العربً شرعٌة كاملة الحكومة الٌمنٌة والمجلس اال

 إلدارة البلد.

أن بالً بنود اإلتفاق وما “وأضاؾ الجبوانً فً تؽرٌدة على حسابه الرسمً فً توٌتر 

 سٌحصل على الوالع هو تفاصٌل لهذه اإلدارة وسلوكها.

رٌدته خاض معارن عنٌفة مع الجبوانً الذي اتهم السعودٌة واإلمارات باحتالل الٌمن حسب تؽ

من ” احمد المٌسري“اإلمارات واإلنتمالً الجنوبً سابماً انتهت بطرده مع وزٌر الداخلٌة 

 عدن .

وتسٌطر السعودٌة حالٌاً على مفاصل مإسسات الدولة فً عدن حٌث تنتشر لواتها فً 

 لً والشرعٌة.الشوارع والموانا والمطار كخطوة من اتفاق الرٌاض الذي ولعا علٌه اإلنتما

 

 

 

 

وزٌر ٌمنً ٌتهم الشرعٌة واإلنتمالً بتسلٌم البلد 

 للسعودٌة واإلمارات
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المجلس اإلنتمالً ” عدن الؽد“هاجم الصحفً الجنوبً وربٌس تحرٌر صحٌفة 

 .الجنوبً ولٌااداته متهماً اٌاهم بالمتاجرة بالمضٌة الجنوبٌة على المستوى الدولً

اثبتت األحداث ان ؼالبٌة “ولال بن لزرق, فً تؽرٌدة على صفحتة بمولع توٌتر, 

استخدموا هذا المطلب ” االنفصال )فً إشارة للمجلس االنتمالً عظمى من دعاة

 .”خدمة لمصالحهم الخاصة وكل مانال احدهم مصلحة ترجل ورحل

اما آن للمؽرر بهم ان ٌفهموا اللعبة وان ٌدركوا ان الساسة الذمة لهم ” واضاؾ

, فً اشارة للجنوبٌٌن المتواجدٌن فً جبهات المتال لمواجهة .!”وال ضمٌر 

 ”حوثٌٌن, اما فً الساحل الؽربً او فً الحدود السعودٌةال

فً   وجاء ذلن بعد تولٌع المجلس على اتفاق الرٌاض الذي خال من اي نص ٌصب

 مصلحة المضٌة الجنوبٌة التً ٌدعً اإلنتمالً تمثٌلها

 

 

 

 بن لزرق ٌتهم اإلنتمالً الجنوبً بالمتاجرة بالمضٌة الجنوبٌة
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ها لال تمرٌر أعدته مجموعة األزمات الدولٌة, إن اتفالٌة الرٌاض التً تم تولٌع

بٌن حكومة هادي والملجس االنتمالً الجنوبً بإشراؾ سعودي, ٌوم الثالثاء, 

 .تحمل بصمات االتفالٌات الٌمنٌة الفاشلة التً تم التولٌع علٌها فً ولت سابك

وبٌنت المجموعة فً التمرٌر الذي أعده ربٌسها بٌتر سالزبوري, أن االتفالٌة 

لى األرجح ألن الؽموض كان صٌؽت بشكل فضفاض , واكتنفها الؽموض وذلن ع

مطلوبًا لحث الخصمٌن على التولٌع علٌها, ؼٌر أنه ٌترن عدًدا من األسبلة حول 

 .التنفٌذ دون إجابة

وبحسب التمرٌر, فإن من بٌن االشكالٌات االتفاق ٌدعو إلى تشكٌل حكومة جدٌدة 

ع. ٌوًما من التولٌ 1:فً عدن فً ؼضون وسلسلة من إصالحات المطاع األمنً 

تشمل اإلصالحات تشكٌل لوات أمنٌة مختلطة جدٌدة , وإزالة الوحدات العسكرٌة 

من المدٌنة ونمل األسلحة الثمٌلة إلى الموالع التً سٌشرؾ علٌها السعودٌون. 

لكن االتفالٌة ال تحدد ترتٌبا لهذه الخطوات, وفٌن حٌن تفضل حكومة هادي أن 

لبل إعادة ترتٌب الجانب السٌاسً ؛ أوالً , كشرط مسبك ٌمضً المسار األمنً 

 .ٌفضل المجلس االنتمالً العكس

وأكد التمري أن األهم من ذلن أن كال الطرفٌن لم ٌضمنا الحل الوسط الذي ولعها 

علٌه, ومن المتولع حدوث حاالت تؤخٌر وتؤخٌر متبادل بمجرد بدء التنفٌذ, كما 

 .الممكنالعودة إلى المتال فً الجنوب هً بالتؤكٌد فً عالم 

 

الٌات األزمات الدولٌة: إتفالٌة الرٌاض تحمل بصمات االتف

 الفاشلة
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اتهم تجمع تاج الجنوب العربً اتفاق الرٌاض بادخال الجنوب فً مربع جدٌد من األزمات 

والتهمٌش والمعاناة والحامه فً الوحدة الٌمنٌة بعد أعوام من التضحٌة فً سبٌل التخلص 

 .منها

ب عنوة فً نفك ولال التجمع فً بٌان له امس الثالثاء معلماً على اإلتفاق انه ادخل الجنو

ماٌو  99مشروع الٌمننه والمرجعٌات الثالث كما تم إدخاله عنوة فً وحدة اإلجرام ٌوم 

م األسود دون استفتابه ,فً تكرار جدٌد لنكبة جدٌدة, ودون تمدٌراً لمعاناته وتضحٌاته 8221

 م>918و;822الجسٌمة واإلصؽاء إلرادته وأدخلت الجنوب فً حربً عام 

  :نص البٌان 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 لال تعالى :)وٌمكرون وٌمكر هللا وهللا خٌر الماكرٌن( صدق هللا العظٌم

 ,,ٌاشعب الجنوب العظٌم

 ٌتم تمرٌر حلمة جدٌدة من حلمات االلتفاؾ على لضٌة 9182نوفمبر >الٌوم 

شعب الجنوب ومحاولة وأدها, بعد أن عجزوا عن ذلن فً مإتمر حوار صنعاء فً عام 

م ,بمسمى جدٌد أسموه أتفاق الرٌاض ,فً ظل >918وفً مإتمر الرٌاض فً عام  :918

ؼٌاب شرعً وتمثٌل حمٌمً أوعبر مإتمر جنوبً أو استفتاء ٌصون حموق شعب الجنوب 

وتطلعاته المشروعة وبكل وضوح ودون لبس أو تؤوٌل ؼامض وفً ظل تفاوض ندي بٌن 

 . الشمال والجنوب

تجمع تاج ٌعلن رفضه إلتفاق الرٌاض وٌتهمه بتمرٌر نكبة 

 جدٌدة للجنوب



التطرق الى بنود هذا االتفاق او لمطابخه وإنما إلى جوهر  إن حمٌمة ماٌجري الٌوم دون

مماصده وعناوٌنه الخطٌرة هو إلؽاء لهوٌة الجنوب العربٌة وتارٌخه وجؽرافٌته واالستحواذ 

على ثروته ومصادرة مستمبل أجٌاله وتسلٌم إرادة أبنابه للخارج ,دون أدنى شعور 

عاماً فً مستنمع المعاناة  1:ؼرق لرابة بالمسإولٌة تجاه شعب لدم التضحٌات الجسٌمة وأُ 

ومصادرة الحموق فً مخطط مدروس وممنهج جوهره المتل واالؼتٌال والتدمٌر للبنى التحتٌة 

وتصفٌه للمكتسبات وشبكة الضمانات االجتماعٌة ونشر آفة المخدرات وخلك البطالة 

النهج وٌكسبه  وممارسة سٌاسة التجهٌل واإللصاء والتهمٌش,لٌؤتً الٌوم من ٌكرس هذا

صفة الشرعٌة وٌدخله عنوة فً نفك مشروع الٌمننه والمرجعٌات الثالث كما تم إدخاله عنوة 

م األسود دون استفتابه ,فً تكرار جدٌد لنكبة جدٌدة, 8221ماٌو  99فً وحدة اإلجرام ٌوم 

عام ودون تمدٌراً لمعاناته وتضحٌاته الجسٌمة واإلصؽاء إلرادته وأدخلت الجنوب فً حربً 

 م>918و;822

إن معاناة وتضحٌات ولضٌة شعب الجنوب ال ٌمكن اختزالها فً أشخاص أو مكون أو حزب 

أو مجلس ,فالجنوب لٌس عزبة أحد وال وصً علٌه, فهو أكبر من األشخاص او األحزاب 

والمكونات والمجالس ,وكل من ٌنخرط فً هذا النهج فانه ال ٌمثل إال شخصه أو مكونه وفً 

 .ت منطمته وٌعتبر شعب الجنوب هذا االتفاق وكؤنه لم ٌكنألصى حاال

ومن هنا فإننا ندعو شعب الجنوب للتمسن بؤهدافه فً الحرٌة واإلستمالل واستعادة دولته, 

وندعو مكونات الثورة الجنوبٌة المخلصة لمضٌة الشعب وتضحٌاته الى رص الصفوؾ 

ة اإلرادة , فال استبدال لإلحتالل وترتٌب األولوٌات لمواجهة هذا النهج الصلؾ فً مصادر

الٌمنً بإحتالل آخر بعد أن أصبح الجنوب محرراً, وال تفرٌط بالسٌادة وال مساومه على 

األهداؾ,فلنرفض كل ماٌمس بحرٌة وإرادة وإستمالل وسٌادة شعب الجنوب تحت أي مسمى 

 .كان وفً أي ظرؾ كان

عفاشً ودحره ال ٌعطً شٌكاً على ال-إن مشاركة شعب الجنوب فً مماومة الؽزو الحوثً 

بٌاض فً مصادرة حمه فً تمرٌر مصٌره او التمرٌر نٌابة عنه ألي جهة كانت وتحت أي 

 .مسمى كان

 عاش الجنوب حراً أبٌاً مستمالً 

 .والكفاح مستمر حتى استعادة دولته

 تاج الجنوب العربً

 م9182نوفمبر >بتارٌخ  –عدن 
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ان الوزٌر رفض ” احمد المٌسري”ب ربٌس الوزراء ووزي الداخلٌةلالت مصادر من ناب

الذهاب الى العاصمة السعودٌة الرٌاض لحضور مراسم تولٌع اإلتفاق بٌن الشرعٌة 

 .واإلنتمالً

وأكدت المصادر ان طابرة سعودٌة أللت من مطار سٌبون حاملة عدد من الشخصٌات 

ٌة االولى ومسإولٌن آخرٌن من حضرموت العسكرٌة والمدنٌة بٌنهم لابد المنطمة العسكر

 .ومؤرب

وكشفت مصادر خاصة ان الوزٌر احمد المٌسري تخلؾ عن الحضور الى المطار وبمً فً 

 .لصر سٌبون وكان من الممرر ان ٌكون ضمن ركاب الطابرة السعودٌة التً ؼادرت دونه

ق ظهر فٌها ونشر ناشطون صورا من ممر المشاركٌن لحضور مراسم التولٌع على االتفا

المستشار الرباسً حٌدر ابوبكر العطاس والوزٌر علً هٌثم الؽرٌب وبعض السٌاسٌٌن كما 

تظهر الصور االولٌة الحشد الحضوري للشخصٌات المحسوبة على الشرعٌة دون سواها مما 

 .بعد التولٌع  وصفه مرالبون بوادر ؼٌر مشجعة لما

هر االرٌانً على وسابل االعالم دعا فٌه وعلك ناشطون على تعمٌم وزعه وزٌر االعالم مط

الى التهدبة فٌما االعالم الرسمً ولنواته واالخوان حتى لٌلة امس اكثرة حدة فً التصعٌد 

اضافة الى خبث التعمٌم فً االشادة بالمملكة فً كل المراحل التً مضت دون سواها من دول 

 .التحالؾ ناكرا مهاجماً اإلمارات ولواتها

صور أولٌة من ممر المشاركٌن لحضور مراسم تولٌع اتفاق 

 الرٌاض والمٌسري ٌتخلؾ عن الحضور
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اندلعت اشتباكات مسلحة فً لودر بؤبٌن بٌن مسلحً الشرعٌة وحزب اإلصالح من 

جهة ولوات اللحزام األمنً من جهة أخرى بعد ساعات للٌلة من تولٌع اتفاق 

 ,.اللرٌاض

أن حالة إستنفارلصوى تعٌشها أبٌن منذ ساعتٌن وهنان  ولالت مصادر محلٌة

ل ترتٌبات لموات هادي للهجوم إحتمالت لتفجر األوضاع على نطاق واسع فً ظ

 . على لودر والسٌطرةعلٌها بالموة

وتشٌر هذه إلشتباكات الى فشل اتفاق الرٌاض وعدم التزام الطرفٌن به حٌث 

 ستستمر الخالفات بٌن الطرفٌن

 

 

 

بعد ساعات من تولٌع إتفاق الرٌاض إشتباكات بٌن لوات 

 ودرالشرعٌة واإلنتمالً بل
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” حكومة الشرعٌة والمجلس اإلنمتالً الجنوبً“ولع طرفً الصراع فً الجنوب 

 ;تفاق الرٌاض الذي رعته المملكة العربٌة السعودٌة بعد تؤجٌله لبل للٌل على إ

 .مرات لعدم التناع الطرفٌن باالتفاق

كممثالُ للشرعٌة ” سالم الخنبشً“وولع على اإلتفاق نابب ربٌس الوزراء 

والدكتور ناصر الخبجً ممثالُ لإلنتمالً الجنوبً بحضور وولًٌ عهد السعودٌة 

 .وابو ظبً

ن سبب عدم تولٌع عٌدروس الزبٌدي والربٌس هادي على وتساءل البعض ع

اإلتفاق معتبرٌنه اتفاق ال ٌجدي نفعاً للبلد وانما رضاءاً لالطراؾ المتصارعة بٌنما 

 .ترٌد السعودٌة تمرٌر مشروعها فً الجنوب عبر هذا اإلتفاق

واعتبر ناشطٌن موالٌٌن للشرعٌة تولٌع الخبجً على اإلتفاق حامالً علم الجنوب 

نمضاً لالتفاق من اول لحظات التولٌع مإكدٌن ان تنفٌذ االتفاق ٌتطلب حسن نٌة 

 .من جمٌع األطراؾ

الشرعٌة واإلنتمالً ٌولعان عى إتفاق الرٌاض والمكسب 

 للسعودٌة
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الراتعح للقىاخ الجٌىتيح في الساعاخ ” كريثح رو يزى“أسرهذفد 

األولى هي فجر اليىم الثالثاء، قيادج القىاخ الخاصح لوليشياخ 

 .(هحافظح شثىج )عرقاإلخىاى الراتعح للشرعيح في وسط عاصوح 

وتحسة الوقاوهح الجٌىتيح، فإى عوليح االسرهذاف لقيادج هليشياخ 

 .اإلخىاى ذود تىاتل هي العياراخ الٌاريح تاألسلحح الورىسطح

وأكذخ الوقاوهح الجٌىتيح، أى العوليح ذود تٌجاح وأسفرخ عي 

سقىط جريحيي هي عٌاصر الوليشيا اإلخىاًيح وإعطاب طقن ذاتع 

 . لها

 

 

 

 

ة الجنوبٌة تستهدؾ لٌادة الموات الخاصة لملٌشٌا المماوم

 الشرعٌة واإلصالح فً #عتك
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الثالثاء, حملة مالحمة لناشطٌن   بدأت لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح الٌوم

فً سمطرى وسط مخاوؾ من   ومواطنٌٌن مإٌدٌن للمجلس اإلنتمالً الجنوبً

 .انتمال حمى التنكٌل فً شبوة

ولالت مصادر محلٌة ان لوات الشرعٌة اعتملت عدد من الناشطٌن والمواطنٌن 

 والتادتهم الى جهة مجهولة  مً , سعٌد سالم باوزٌراالعال بٌنهم

وكانت تلن الموات اعتملت عددا من المشاركٌن فً مخٌم االعتصام أمام المجمع 

الحكومً خالل االٌام الماضٌة لبل ان توجه السعودٌة المجلس اإلنتمالً بفض 

 اإلعتصام ورفع الخٌام

النتمالً فً شبوة إلى الٌوم منذ الجدٌر ذكره أن لوات هادي ال تزال تنكل بناشطً ا

سٌطرتها على المحافظة النفطٌة فً اؼسطس الماضً. وعبر ناشطون عن 

 .مخاوفهم من حملة موازٌة فً سمطرى بعد انتكاسة االنتمالً االخٌرة

 

حملة إعتماالت تالحك ناشطٌن ومإٌدٌن لإلنتمالً الجنوبً 

 فً سمطرى
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وصلت مطار سٌبون بوادي محافظة حضرموت,  لال مصدر محلٌة ان طابرة سعودٌة خاصة

 .مساء االثنٌن

كد مصدر محلً إن الطابرة السعودٌة الخاصة التً وصلت الى مطار سٌبون ستموم بنمل وا

 .وزراء ومسإولٌن حكومٌٌن الى العاصمة السعودٌة الرٌاض

واضاؾ المصدر أنه من الممرر أن تنمل الطابرة السعودٌة الخاصة كالً من نابب ربٌس 

نمل صالح الجبوانً ومحافظ الوزراء وزٌر الداخلٌة المهندس احمد المٌسري ووزٌر ال

 . محافظة مؤرب الشٌخ سلطان العرادة إلى الرٌاض لحضور مراسٌم تولٌع اتفاق الرٌاض

ومن المفترض تولٌع اتفاق الرٌاض الٌوم الثالثاء حسب اعالن السفٌر السعودي لدى الٌمن 

 .”دمحم ال جابر“

 

 

 

 

 

 طابرة سعودٌة خاصة تصل مطار سٌبون
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بدور المملكة العربٌة السعودٌة ” س الزبٌديعٌدرو“اشاد ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً 

فً نزع فتٌل الخالؾ بٌن المجلس وحكومة الشرعٌة موضحاً ان اإلتفاق الذي ٌنص على 

التخلً عن المضٌة الجنوبٌة وتسخٌر لواتها لخدمة الشرعٌة والسعودٌة انتصاراً للمجلس 

 .حسب تصرٌح الزبدي صحٌفة سبك السعودٌة

آللٌة تنظم العاللة بٌن المجلس  للصحٌفة ان اتفاق الرٌاض ولال الزبٌدي فً تصرٌحه

 .والشرعٌة وتعالج األخطاء التً واكبت المرحلة السابمة,

وكشؾ الزبٌدي عن سر جوهري إلتفاق الرٌاض وهو األهم بالنسبة للسعودٌة وهو توجٌه 

لى محاولة الموات الجنوبٌة لمتال الحوثٌٌن خدمة لسعودٌة والشرعٌة التً ٌعم التحالؾ عل

ومن الٌوم سٌتم توجٌه وتركٌز “اعادتها لحكم صنعاء بعد ان طردها الحوثٌٌن حٌث لال 

الجهود العسكرٌة نحو صنعاء لمحاربة مٌلٌشٌات الحوثً. وال شن أن تنفٌذ اتفاق الرٌاض 

 .«سٌمكننا من تحمٌك انتصارات جدٌدة ضد التمدد اإلٌرانً

حزمة كبٌرة من الترتٌبات العسكرٌة  ٌدي علىوٌنص إتفاق الرٌاض الذي اشاد به الزب

واألمنٌة التً تمضً بإعادة تنظٌم وإدماج كل التشكٌالت العسكرٌة التابعة للموات الجنوبٌة 

 .تحت سلطة وزارتً الدفاع والداخلٌة التً ٌتحكم بها حزب اإلصالح وعلً محسن األحمر

وصلت  سمً للجنوب حٌثوشرعن إتفاق الرٌاض لتواجد السعودٌة فً الجنوب كحاكم ر

دفعات من الموات واآللٌات العسكرٌة الثمٌلة السعودٌة بحراً وجواً إلى عدن, وتم نشرها فً 

موالع حٌوٌة, أبرزها موانا المدٌنة ومطارها ولصر المعاشٌك الرباسً وموالع أخرى وفماً 

 .«لممتضٌات تنفٌذ االتفاق وإعادة ترتٌب األوضاع العسكرٌة واألمنٌة فً عدن

شوهدت أًٌضا أرتال من العربات المدرعة والدبابات واآللٌات الثمٌلة لٌتم »وأوضح المرالبون 

إنزالها فً مٌناء الزٌت, ونملت إلى الموالع المحدد نشرها فٌها, وذلن عشٌة تولٌع االتفاق 

 الخمٌس الماضً

الربٌس الزبٌدي ٌكشؾ أهم مكاسب اإلنتمالً والسعودٌة من 

 إتفاق الرٌاض
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إلى وجود شروخ كبٌرة  كشؾ إتفاق جدة بٌن المجلس االنتمالً الجنوبً وحكومة الشرعٌة

فً جسد الشرعٌة المهلهل بعد أن انمسم أعضاء الحكومة والمسٌرٌن ألعمال الربٌس الٌمنً 

المإلت عبدربه منصور هادي بٌن مإٌد ورافض لالتفاق, وهو ما انعكس على الخالفات التً 

 .بدأت تظهر على السطح بٌن هادي وأعضاء حكومته

اب لوسٌن أو أدنى من ترن مناصبهم بعد أن لعبوا على وٌدرن أعضاء هذه الحكومة أنهم ل

جمٌع الحبال وتعاونوا تارة مع الحوثٌٌن وأخرى شددوا على الدعم المزٌؾ للتحالؾ العربً, 

وبالتالً فهم ٌبحثون على أكبر لدر من المكاسب لبل التولٌع النهابً ؼدا الثالثاء, وهو ما 

ى بعد التولٌع علٌه وأن األمر سٌكون بحاجة إلى ٌإكد أن هإالء سٌحاولون إفشال االتفاق حت

 .التخلص منهم سٌاسٌاً 

أدت الخالفات بٌن أعضاء الشرعٌة إلى انمسام داخلً تسبب فً تفتتها وتمر الشرعٌة فً تلن 

األٌام بحالة من عدم لدرة هادي وحاشٌته من السٌطرة علٌها, وهو ما زاد من انفالت ألسنة 

ل االجتماعً والذٌن ٌوزعون التهم هنان وهنان, وانعكس ذلن أعضابها على موالع التواص

على الموالؾ الخارجٌة التً اتسمت باالرتبان بعد أن ظهر وزٌر الخارجٌة المدعو الحضرمً 

 .كشخص معادي ومتعاون مع الملٌشٌات الحوثٌة فً الولت ذاته

 اتفاق الرٌاض ٌفتت الشرعٌة من الداخل وٌربن موالفها الخارجٌة



بٌس الٌمنً المإلت اللندنٌة فإن لماًء عاصفاً ضم الر” العرب“وبحسب ما كشفت عنه صحٌفة 

عبدربه منصور هادي ومستشارٌه وأبرز لٌادات الشرعٌة, األسبوع الماضً, وأبلؽهم بؤن 

االتفاق بات أمرا والعا وال ٌمكن التنصل منه وأن علٌهم التعامل معه كؤمر والع, وخفتت 

لعزٌز أصوات المناوبٌن لالتفاق فً االجتماع باستثناء نابب ربٌس مجلس النواب المدعو عبدا

 .جباري الذي أبدى اعتراضه على بنود االتفاق

وأشارت الصحٌفة إلى أن الجباري إلى جانب المدعو أحمد المٌسري والمدعو الجبوانً 

ٌمثلون التٌار الرافض لالتفاق بعد لماءاتهم السرٌة التً عمدوها فً العاصمة العمانٌة مسمط 

 .مع ضباط لطرٌٌن وعمانٌٌن ولٌادات حوثٌة

لمصادر إن تٌارا لوٌا داخل الشرعٌة ٌهٌمن علٌه حزب اإلصالح اإلرهابً, ولؾ خلؾ ولالت ا

التحركات العسكرٌة األخٌرة التً استهدفت مدٌرٌة أحور بمحافظة أبٌن وهدفت إلى تفجٌر 

المولؾ العسكري وإفشال االتفاق ؼٌر أنها تراجعت أمام ضؽوط التحالؾ العربً بمٌادة 

 .السعودٌة

ن أن التحدٌات التً ستواجه اتفاق الرٌاض ما زالت فً مهدها مع بروز دور وٌعتمد مرالبو

التٌار اإلخوانً الرافض لالتفاق ورهانه على إفراغ االتفاق من محتواه وخلك األزمات فً كل 

محطة من محطات تنفٌذه, مشٌرٌن إلى أن نجاح اتفاق الرٌاض ٌستوجب إضعاؾ هذا التٌار 

 .ونزع مخالبه

د الناشط السٌاسً, مالن الٌزٌدي الٌافعً, أن لوات الجٌش الٌمنً التابع ومن جانبه أك

 .لملٌشٌات اإلخوان أعلنوا والبهم لملٌشٌات الحوثً اإلٌرانٌة

ما ٌسمى بالجٌش الوطنً التابع لحزب اإلصالح فً جبهات نهم وصرواح ٌعلنون  “وأضاؾ: 

لٌها من التحالؾ هداٌا للحوثً والإهم للحوثً فً صنعاء وٌمدمون األسلحة التً تحصلوا ع

لرٌباً سنرى المٌسري “, وتابع: ”كاعتذار على ما بذر منهم خالل الخمس سنوات الماضٌة

 .”والجبوانً وكل أعضاء الشرعٌة بجانب دمحم البخٌتً ٌرددون الصرخة
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فً سمطرى  أجبر المجلس اإلنتمالً الجنوبً بتوجٌهات سعودٌة المإٌدٌن له من المواطنٌٌن

على رفع مخٌم أعتصام نصب أمام ممر السلطة المحلٌة بؤرخبٌل سمطرى, بعد أكثر من أسبوع 

 .على نصبه مطالبٌن بإلالة المحافظ رمزي محروس

, بشكل مفاجا بعد أن تم 9182نوفمبر/تشرٌن ثان  ;و رفع المخٌم صباح الٌوم االثنٌن 

ً تظاهرة فً محٌط المخٌم, ردا على تعزٌزه أمس بعشرات المعتصمٌن, الذٌن شاركوا ف

 .تظاهرة مإٌدة للسلطة المحلٌة

و نصب موالون للمجلس االنتمالً الجنوبً المخٌم أمام ممر السلطة المحلٌة فً مدٌنة حدٌبو 

 . عاصمة االرخبٌل, للمطالبة بإلالة المحافظ رمزي محروس

دلٌل واضح ٌكشؾ   بمراراته وٌرى الجنوبٌٌن فً تملبات المجلس اإلنتمالً الجنوبً والتخبط

 .لعب المجلس بمشاعر الجنوبٌٌن وخداعهم باسم المضٌة الجنوبٌة والشعارات المنظوٌة تحتها

 

 

 

بتوجٌهات سعودٌة المجلس اإلنتمالً ٌجبر المعتصمٌن فً 

 سمطرى على مؽادرة ساحة اإلعتصام
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كشؾ مسإول التواصل اإلجتماعً إلعتصام المهرة عن هدؾ السعودٌة من تحركاتها األخٌرة 

 فً الجنوب بموافمة الشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً

 .حاؾ من مخططات السعودٌة ومطامعها فً المحافظات الٌمنٌة الشرلٌةوحذّر بل

تحرن الرٌاض فً ما ٌسمى إللٌم “, أن ”توٌتر“ولااللناشط بلحاؾ, فً صفحته على 

 .”حضرموت ٌؤتً فً إطار خططها ومطامعها بالمحافظات الشرلٌة للٌمن

ا التحرن انطاللاً من وأكد أن أبناء محافظتً المهرة وسمطرى, رفضوا أن ٌكونوا ضمن هذ

أرجو من أشمابنا الحضارم الحذر من المخططات “خصوصٌتهم الثمافٌة واللؽوٌة, مضٌفاً: 

 .التً التخدمنا جمٌعاً, وللعلم أن راجح والعبودي الٌمثالن المهرة

 

 

 

 

 حاؾ ٌحذر من مخططات السعودٌة فً محافظات الجنوببل
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ى المطلوب االول لموات التحالؾ والمنطمه العسكرٌه االول لالت مصادر محلٌة بسٌبون ان

متحدٌاً لوات   ظهر مساء امس فً حوطة احمد بن زٌن” لابوس بن طالب“بسٌبون اإلرهابً 

 . التحالؾ وكل من ٌحاول المبض علٌه

وادكت المصادر ان ان اإلرهابً بن طالب اطلك عدة طلمات نارٌه فً السوق العام متحدٌا 

ان الولود التابع له الجمٌع ثم توجه الى محطة الحوطه للمحرولات وبعد ان لام بملىء خز

اطلك طلمتٌن نارٌه على سمؾ المحطه ثم توجه الى كامٌرا المرالبه الخاصه بالمحطه واماط 

اللثام عن وجهه واظهر سترة الحزام الناسؾ التً كان ٌرتدٌها على صدره ووجه تهدٌدات 

 صرٌحه لموات التحالؾ والمنطمه العسكرٌه االولى بالوادي

بان لوات التحالؾ جبناء وٌمتحمون بٌوت الناس دون   هابً لالواضافت المصادر ان اإلر

مراعاه لحرمة البٌوت واهلها واكد انه ال ٌخشاهم او ٌخاؾ منهم ثم انصرؾ بعد ذلن وسط 

دهشة وذهول الجمٌع من انعدام الحس االمنً والذي اتاح المجال للجماعات والتنظٌمات 

فً الوادي والذي راح ضحٌته لبل شهرٌن لابد  االرهابٌه بالتؽلؽل والتفشً واالنتشار اكثر

لوات التحالؾ بوادي حضرموت العمٌد بندر العتٌبً مع عدد من الجنود والظباط الٌمنٌٌن 

 . والسعودٌٌن

وٌؤتً ذلن كدلٌل لاطع على رعاٌة لوات االشرعٌة المسٌطرة على مدٌرٌات وادي حضرموت 

رهابٌة التً تضرب وترهب المجتمع فً هذه للجماعات اإلرهابٌة وولوفها خلؾ العملٌات اإل

 .المدٌرٌات

زعٌم الماعده بوادي حضرموت ٌظهر للمأل بسٌبون متوعداً 

 التحالؾ بمزٌد من الهجمات
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تجاوزت انتهاكات المٌادات األمنٌة المنتمٌة لحزب اإلصالح بتعز كل الخطوط الحمراء, ووصلت حد إٌداع طفل 

 .فً الرابعة من عمره السجن عماباً لوالده الذي احتج على إفراج المسم عن أحد أبنابه العصاة

سنوات(  ;ط الحمولً ٌاسر الملٌكً, إن لسم شرطة األشبط, أدخل الطفل عبدالعلٌم دمحم الحبشً )ٌمول الناش

نوفمبر إلى لسم شرطة األشبط, لٌحتج الوالد على إفراج  9السجن حٌن ذهب مع والده ٌوم أمس السبت 

 .المسم عن أحد أوالده العصاة, الذي لدم ضده شكوى بعدم الطاعة

دوب البحث الجنابً أحمد المباطً لام بتعنٌؾ الطفل وسحبه من جوار والده ثم لام وأضاؾ الملٌكً, إن من

بتعنٌؾ األب وسحبه بالموة إلى ؼرفة االحتجاز, وأودع الطفل ؼرفة أخرى, حٌث صرخ الطفل وبكى لما حدث 

 .له ووالده من مولؾ ال ٌحتمله أي طفل, وال ٌمبل به أي أب

باطً تحت مطالبة واحتجاج الحاضرٌن الذٌن أزعجهم هذا الفعل لام ولال الملٌكً, إن مندوب البحث الم

بإحضار الطفل إلى والده فً ؼرفة احتجازه وأؼلك علٌهما ؼرفة الحجز, ومع استنكار الحاضرٌن لام مندوب 

البحث باإلفراج عن الطفل ووالده بعد ساعة من االحتجاز, ثم هدد األب بؤنه إن حضر مرة أخرى فسٌموم 

 .بمتله

أشار الملٌكً, أن مدٌر المسم ماهر الكوري اعتذر لوالد الطفل عما حدث له.. لكن الملٌكً اعتبر اعتذار و

 .المدٌر ؼٌر كاٍؾ, إذ ال بد أن ٌؤخذ من أمر باحتجاز الطفل جزاًء عادالً 

ر, هو وأكد الناشط الحمولً ٌاسر الملٌكً, أن التعامل بعنؾ وبتلن العملٌة الفجة مع األطفال ومع الجمهو

سلون أرعن وشابن ال بد أن ٌختفً. ولال إن هذا الضابط ال ٌدرن ولع هذا الفعل على نفسٌة الطفل, وال ٌمكن 

 .أن ٌمبله أحد لطفله

واعتبر الملٌكً المشكلة وإن بدت فردٌة إال أنها تكشؾ كٌؾ ٌتم التعامل مع المواطنٌن فً ألسام الشرطة, 

درجات اللٌالة للتعامل مع الجمهور, وؼٌاب تام لدى العاملٌن بؤبجدٌات وافتمار العاملٌن فً األلسام ألدنى 

 .وؼٌره… المانون, خصوصاً ما ٌتعلك بالحجز واالعتمال وتنفٌذ األوامر

 

سنوات  ;لسم شرطة ٌسجن طفل عمره …فً عهد اإلصالح

 وٌهدد والده بالمتل بتعز
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تضاعفت معاناة سكان شبوة نتٌجة تدهور المإسسات الحكومٌة والخدمٌة , منذ أن سٌطرت 

 .المحلً لتنظٌم اإلخوان المسلمٌن, على المحافظةلوات الشرعٌة و حزب اإلصالح, الفرع 

ولال سكان محلٌون لـوسابل اعالمٌة, إن جمٌع مدٌرٌات المحافظة تشهد انمطاعاً تاماً للتٌار 

 .الكهربابً للٌوم الرابع على التوالً, وسط تجاهل السلطة المحلٌة الموالٌة لتنظٌم اإلخوان

رباء بشبوة أسباب انمطاع التٌار عن مدٌرٌات فً حٌن عزا مصدر فً المإسسة العامة للكه

المحافظة إلى نفاد مخزون ولود الدٌزل من محطات التولٌد.. أفاد بؤن محافظ شبوة, الموالً 

 .لجماعة اإلخوان, ٌتماعس عن إٌجاد حلول لمعالجة المشكلة المستمرة منذ لرابة الشهرٌن

وة, جراء انمطاع التٌار واتسعت دابرة الؽضب الشعبً فً أوساط سكان محافظة شب

الكهربابً, إلى جانب ممارسات النهب التً تنفذها مٌلٌشٌا اإلخوان بحك الممتلكات العامة 

 .والخاصة, وكذا االنتهاكات اإلنسانٌة ضد السكان

 

 

 

 

 شبوة تؽرق فً الظالم منذ أٌام.. ومحافظ #اإلخوان ٌتجاهل
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وصلت لوات عسكرٌة سعودٌة ضخمة الٌوم األثنٌن العاصمة عدن نُملت على متن سفٌنة 

عزٌزات العسكرٌة للموات السعودٌة الى عدن ومحافظات الجنوب بناءاً عللى حربٌة ضمن الت

 .إتفاق جدة الذي ٌنص على تسٌم الجنوب لحكم سعودي كامل

ولال مصدر عسكري ان لوة عسكرٌة مكونة من عدد كبٌر من الدبابات والمدررعات واألطمم 

دٌة وصلت مٌناء الحاوٌات العسكرٌة اضافة الى معدات عسكرٌة متنوعة تابعة للموات السعو

 . بعدن

وأكد المصدر ان التعزٌزات السعودٌة وصلت على متن سفٌنة نمل كبٌرة لتلتحك بؤلوٌة ولوات 

تم نملها سابماً الى عدن ولحج وشبوة وأخرى مرابطة فً حضرموت ومسٌطرة على المهرة 

 .من ولت سابك

الشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً وتؤتً التعزٌزات السعودٌة التً وصلت عدن فً ولت ٌستعد 

للتولٌع على إتفاق جدة الذي أول بنوده وتم تنفٌذه لبل كل شا تسٌم محاافظات الجنوب 

 .للسعودٌة وتمكٌنها بسط النفوذ والتمدد

 

 

لوات سعودٌة كبٌرة تصل عدن لبل ساعات من التولٌع على 

 إتفاق الرٌاض
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اتصاالت مشبوهة مع عدد “لال الحزب الشٌوعً السودانً, إن اإلمارات والسعودٌة, أجروا 

 .من أول ٌوم لالنتفاضة التً أطاحت بالربٌس السابك عمر البشٌر من لٌادات المعارضة,

واتهم السكرتٌر العام للحزب الشٌوعً, دمحم مختار الخطٌب, فً ندوة سٌاسٌة بالسودان, 

مساء الجمعة, اإلمارات والسعودٌة بالتآمر إلجهاض الثورة السودانٌة, مإكداً أن أبوظبً 

 .د من لٌادات المعارضةوالرٌاض أجروا اتصاالت مشبوهة مع عد

وإنهاء كل “ وطالب الخطٌب الحكومة االنتمالٌة لسحب الموات السودانٌة من الٌمن, 

االتفالٌات التً أبرمتها حكومة ؼٌر شرعٌة مع جهات أجنبٌة, وندعو لسحب المواعد 

العسكرٌة واألجهزة اإلستخباراتٌة واالنسحاب الفوري من المحور اإلسالمً العربً الرجعً, 

 ”.وسحب لواتنا من الٌمن

وأضاؾ أن الحزب الشٌوعً, وهو أحد مكونات لوى الحرٌة والتؽٌٌر, ٌرفض التدخل فً 

شإون الدول األخرى, وٌرفض وجود لوات سودانٌة فً المٌادة العسكرٌة األمرٌكٌة بإفرٌمٌا, 

 .تحت إمرة وزارة الدفاع األمرٌكٌة لخدمة مصالحها, حسب وصفه

ام اإلمارات والسعودٌة بإجراء مجموعة من االتصاالت مع كٌانات لٌ“وكشؾ الخطٌب عن 

لم  –سٌاسٌة ولٌادات بارزة فً لوى المعارضة ؼٌر متحمسة للتؽٌٌر الجذري فً السودان 

 ”.وسعوا لتؽٌٌر مسار االنتفاضة –ٌسمها 

فً بٌوت رجال أعمال سودانٌٌن  –وجبة عشاء  –دعوات لوالبم “وأشار أنهم رصدوا 

 –لبل حله  –من لوى إعالن الحرٌة والتؽٌٌر, وأعضاء مع المجلس العسكري وأعضاء 

 .”تتجاوز الشؤن االجتماعً إلى التسوٌة السٌاسٌة

 

حزب سودانً ٌتهم اإلمارات والسعودٌة بمحاولة إجهاض التؽٌٌر 

 وٌدعو لسحب الموات من الٌمن



 م 2019  \ 11\ 3" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

    

 

 

 

 

 

 

شهدت محافظة سمطرة صباح الٌوم األحد توافد للمبات من المواطنٌن المإٌدٌن 

افظة سمطرى, إلى ساحة االعتصام أمام دٌوان مح  للمجلس اإلنتمالً الجنوبً

للمطالبة بإلالة المحافظ اإلخوانً محروس من منصبه, ورفض حكم تنظٌم 

 .اإلخوان اإلرهابً فً األرخبٌل

ورفع المتظاهرون, أعالم دولة الجنوب, وأعالم اإلمارات, والالفتات المطالبة 

برحٌل المحافظ اإلخوانً محروس وحزبه, من على رأس السلطة المحلٌة 

 بمشاركة واسعة من حرابر سمطرىبالمحافظة, وذلن 

وٌؤتً هذا الحران رداً على المسٌرة التً دعا إلٌها حزب اإلصالح اإلخوانً والتً 

 من المفترض إلامتها الٌوم األحد

  

وتشهد محافظة سمطرى حالة فوضى نتٌجة لصراع اإلنتمالً الجنوبً والشرعٌة 

 على حكم المحافظة ومحاولة كل طرؾ السٌطرة وبسط نفوذه

 

 

 

 متظاهرٌن ٌواصلون اإلعتصام امام بوابة مبنى محافظة سمطرى
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مستنمع مٌاه المجاري المتواجده فً للب مدٌنة زنجبار والتً ؼطت مساحة مولع الفرزة 

وأماكن سٌر المشاه المرٌبة من المسجد أو السابرٌن بإتجاه السوق أو الشوارع األخرى .. 

بعد  فالمار فً هذا الطرٌك ٌشعر بالضٌك والمرؾ للروابح الكرٌهة التً تنبعث من المٌاه

 .. مرور السٌارات

هذا المستنمع تسٌل مٌاهه من موالع مختلفة من البٌارات المنسدة وتصل إلى مولع الفرزة 

 !! لتشكل بركةً واسعة من المٌاه اآلسنه التً تصبح مرتعاً للحشرات الضارة

مواطنون فً الحً الممابل للفرزة والمارة تحدثوا للصحٌفة معبرٌن عن معاناتهم ومضاٌمتهم 

لوجود هذه البركة من المٌاه الراكدة وماتشكله من متاعب أثناء مرورهم بالشارع حٌث لالوا : 

إن هذا المستنمع أصبح مصدر أساسً للخطر بصحتهم وصحة أوالدهم كونها تظل راكدة ألٌام 

 !! حٌث تنبعث منها الروابح الكرٌهة التً تزكم األنوؾ وتصٌب الرإوس بالدوار

المجاري سببت لنا الكثٌر من المعاناة فً إنتشار البعوض والحشرات  وأضافوا : إن مشكلة

 .. ناهٌن عن المخاطر المحدلة بنا من األوببة واألمراض كالكولٌرا واإلسهاالت المابٌة

مناشدٌن المسإولٌن فً مإسسة المٌاه والصرؾ الصحً والسلطة المحلٌة بالعمل على إزالة 

ر مإلت ووضع الحلول الدابمة والجذرٌة من خالل هذا المستنمع والعمل على شفطه كؤم

 .. إصالح شبكة المجاري

 ماكن مكتظة بالسكان وسط مدٌنة زنجبارالمجاري تؽرق ا



وأثناء تواجد الصحٌفة صباح الٌوم السبت فً ساحة الفرزة كان للمحافظ اللواء ركن/ أبوبكر 

حسٌن سالم زٌارة لمولع المستنمع حٌث أكد المحافظ على أهمٌة معالجة وضع هذا المستنمع 

 .. مخاطر على صحة المواطنٌن وتلوٌث البٌبة ومعالجة وضع الشبكةحالً ناجعاً لما ٌشكله من 

واستمع المحافظ إلى مدٌر عام المإسسة المحلٌة للمٌاه والصرؾ الصحً بؤبٌن م/ صالح 

بلعٌدي ومدٌر عام مدٌرٌة زنجبار م/ سالم عكؾ حول شبكة المجاري واألسباب التً تإدي 

أهمٌة تؽٌٌر وإصالح شبكة المجاري من خالل إٌجاد إلى تدفك المٌاه إلى ساحة الفرزة مإكدٌن 

 .. مشروع تؤهٌل الشبكة

 UNOPS ) كما رافك المحافظ المدٌر التنفٌذي لوحدة مشارٌع األمم المتحدة منظمة الٌونبٌس

م/ معٌن الماس والذي لدم عدد من اإللتراحات إلنجاح إصالح شبكة المجاري وتنفٌذ  (

 .. جالالمشروعات الناجحة فً هذا الم

وحتى ٌكون المارئ الكرٌم على بٌَّنه مما ٌجري ننمل معاناة المواطنٌن عبر الصور التً هً 

 خٌر شاهد على معاناتهم جراء تدفك مٌاه الصرؾ الصحً فً ساحة فرزة زنجبار
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عٌدروس “كشفت مصادر مطلعة عن توجٌه ربٌس المجلس اإلنتمالً الجنوبً 

لوات الحزام األمنً بعدم رفع أعالم الجنوب وتؽٌٌر زٌهم الرسمً بزي ” ديالزبٌ

 .آخر فرضته علٌهم الموات السعودٌة الٌحمل اي شعار للجنوب ولضٌته

ولالت المصادر ان الزبٌدي وجه لوات الحزام باتخاذ هذه الخطوة بعد تلمٌه أوامر 

بل فٌه المجلس سعودٌة والتراب موعد التولٌع على اتفاق الرٌاض الذي ل

 .بالشراكة السٌاسٌة والتخلً عن المضٌة الجنوبٌة وشعاراتها

وحسب المصادر فإن الزبٌدي ملزم بتنفٌذ التوجٌهات السعودٌة بشكل كامل بمافٌها 

عدم رفع لواته علم الجنوب نهابٌاً وخوض المرحلة السٌاسٌة المادمة تحت مظلة 

 .تمالً رفضهاالوحدة الٌمنٌة الذي كان ٌدعً المجلس اإلن

وكشؾ اتفاق جدة الوجه الحمٌمً للمجلس اإلنتمالً لجنوبً الذي استخدم الجنوب 

ولضٌته وابناءه لوصول لٌادات المجلس الى السلطة بعد ان عزلهم الربٌس هادي 

 .من مناصبهم

 

 

 

اللواء الزبٌدي ٌوجه لوات الحزام األمنً بعدم رفع أعالم الجنوب 

 واإلستجابة لتوجٌهات الموات السعودٌة
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مة واثناء بدء لال سٌاسً واكادٌمً جنوبً ان الشرعٌة ستتفاجؤ أكثر خالل األٌام الماد

 . خطوات تنفٌذ اتفاق الرٌاض مٌدانٌا مشٌراً الى ان صراخها سٌتحول الى بكاء

على الصراخ والعوٌل ” حسٌن لمور بن عٌدان“األكادٌمً والباحث السٌاسً الدكتور  ولال

وهم لم ٌطلعوا إال على المسودة ” اتفاق الرٌاض“الذي ٌجتاح وسابل إعالم اإلخونج بشؤن 

 . وا المالحك األخرىفكٌؾ لوعرف

إذا كل هذا صراخ أخوان المسلمٌن ” : توٌتر“وأكد بن عٌدان فً تؽرٌدة على مولع التواصل 

 و المتحوثٌن فً حكومة المنفى الٌمنٌة من مسودة اإلتفاق الذي تم نشرها,

مضٌفاً: إذن كٌؾ سٌكون علٌه حالهم و وضعهم عندما ٌعرفون أن هنان مالحك تفسٌرٌة 

ٌن محدد لكل اإلجراءآت التً ستتم بإشراؾ اللجنة الثالثٌة خاصة و تزم

 .#إنتمالً_تحالؾ_شرعٌة المخولة بتطبٌك هذا اإلتفاق

وٌوحً اندفاع المجلس اإلنتمالً للتولٌع على اتفاق االرٌاض الى حصوله على مكاسب اكثر 

ب من الشرعٌة وذلن عن طرٌك تمكنه من مإسسات الدولة بصورة رسمٌة وتتوفٌر روات

 .لجنوده الذٌن تخلت عنهم اإلمارات مإخراً 

 

سٌاسً جنوبً: كل صراخ اإلخونج من المسودة .. فكٌؾ لو 

 عرفوا المالحك التفسٌرٌة
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اتخذ ربٌس جامعة عدن د. الخضر لصور, لرارا أحادٌا ؼرٌبا فرٌدا مهٌنا لكل لٌم العلم 

وأخالق التعلٌم, على مستوى العالم, لضى بإعادة توزٌع مماعد المبول بكلٌة الطب بنظام 

ب التفوق العلمً وفً سابمة فضابحٌة مهٌنة بحك المحاصصة الجؽرافٌة الممٌتة على حسا

الجامعة وسمعتها ومكانتها األكادٌمٌة وتصنٌفها الدولً واإلللٌمً, بعد ان حول إدارة المبول 

بؤهم كلٌاتها الجامعٌة المتعلمة بؤرواح الشعب, إلى عسكرة بمرار اعتباطً الل ماٌمكن وصفه 

وزارة التعلٌم العالً وخالفا لكل لوانٌن التعلٌم بالكارثً, بعٌدا عن موافمة مجلس الجامعة و

 .الجامعً بالعالم ووسنن هللا فً الفوارق العملٌة بٌن خلمه

وكل هذا عمابا متعمدا وحرمانا ممٌتا ممصودا ضد أبناء محافظة الضالع التً لدرها ان تدفع 

ٌخلوا من  ثمنا باهضا فً كل مٌادٌن الشرؾ وجبهات الحرب المشتعلة هنا وهنان, دون ان

التهم بعسكرة الجنوب, بعد أن تحول أؼلب شبابها إلى مجرد عسكر وولود حرب بمختلؾ 

الجبهات, وحٌنما اتجه بعض شبابها مإخرا إلى مجال العلم والتعلٌم الجامعً وتمكن الكثٌر 

منهم من الفوز بكثٌر من مماعد المبول بكلٌات الطب وبجدارة واستحماق,ثارت ثورة ربٌس 

 .ومن على شاكلته فالدموا على اتخاذ لرار فاضح وؼٌر معلن كهذا الجامعة

 ! المحاصصة المناطمٌة الممٌتةجامعة عدن تسمط فً مستنمع 



انها نهاٌة الجامعة وسمعتها األكادٌمٌة التً أصبحت على المحن وبذٌل مستوٌات التمٌٌم 

 األكادٌمً العربً

 ..وبحك فإن لرارا اعتباطٌا كهذا الٌمكن وصفه اال بفضٌحة المرن األكادٌمٌة بامتٌاز

ضر لصور جامعة بحجم جامعة عدن, وعلى أساس ومرجعٌة ومنطك فبؤي عملٌة ٌدٌر الخ

 ٌتصرؾ بمثل هذه التصرفات الدخٌلة على العلم ولٌم التعلٌم واخاللٌات الحٌاة؟

والً متى ٌبمى الجمٌع بالجنوب, لادة ودولة وساسة واعالم ٌتفرجون علٌه وهو ٌهٌن وٌعبث 

ات تخبطٌة ؼٌر لانونٌة او باستنزاؾ وٌدمر أكبر صرح اكادٌمً بالجنوب, سواء بهكذا لرار

موارد الجامعة المالٌة والزج بمكانتها وحٌادٌتها ورسالتها التعلٌمٌة الممدسة والحامها فً 

أتون الصراعات السٌاسٌة من خالل نصب لوحات دعابٌة سٌاسٌة تلمٌعٌة لربٌسها بمالٌٌن 

حمالات أساسٌة الرٌاالت, على حساب اهم احتٌاجات الجامعة وعجزها عن صرؾ است

 .لمنتسبٌها وأولهم المتعالدٌن والمعٌدٌن

ومتى ٌتولؾ نزق هذا وأمثاله ممن ٌفترض أنهم أعلى رجاالت دولة الشرعٌة زهدا وثمافة 

ووعٌا وطنٌا وٌكفون عن استؽالل وظٌفتهم األكبر من مستوٌات عمولهم وتصوراتهم لحدود 

 .مهامهم وفهمهم حتى لطبٌعة صالحٌاتهم مع األسؾ

 .انها نهاٌة التعلٌم فً جامعتنا العرٌمة

مالم ٌتدارن الجمٌع وٌتحركوا إلنماذ ماٌمكن انماذه من جامعتنا العرٌمة وعلى رأسها حكومة 

 .الشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً

 .وختاماً.. ٌبمى السإال الملح:هل من صحوة إنماذ لجامعة عدن لبل فوات األوان
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اؼتٌال جدٌدة تكشؾ مستمبل عدن من التصفٌات التً ستالحك المسبولٌن والمادة العسكرٌٌن فً عملٌة 

جمال دمحم ”البحث الجنابً فً شرطة البرٌمة  واألمنٌٌن إؼتال مسلحٌن مجهولٌن مساء امس السبت مدٌر

 .”سٌؾ الصبٌحً

دٌر الصبٌحً اثناء ولالت مصادر محلٌة ان المسلحٌن اطلمو الرصاص من مسدس كاتم الصوت على الم

 .تواجده جوار منزله فً منطمة الفارسً بالبرٌمة

رصاصات من مسدس كاتم  :واكدت المصادر ان الصبٌحً تم نمله الى المستشمى بعد ان اخترلت جسده 

 .الصوت اطلمها مسلحٌن على متن دراجة نارٌة والذو بالفرار حٌث فارق الحٌاة بعد وصوله المستشفى

حدوث العملٌات اإلرهابٌة فً العاصمة وفً ظل تواجد الموات السعودٌة ٌوحً بمستمبل وٌرى مرالبون ان 

 .خطٌر ٌستهدؾ المسبولٌن والمادة العسكرٌٌن واألمنٌٌن بعدن

 

 

 

 

 

 إؼتٌال مدٌر البحث الجنابً لشرطة البرٌمة…فوضى أمنٌة فً عدن
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هاجم المٌادي فً المجلس االنتمالً الجنوبً طاهر مسعد العملة حكومة الشرعٌة لابالً ان شعب الجنوب 

برامٌل الممامة وحكومة الشرعٌة وهوامٌر الفساد االخوانٌة فً الرٌاض وانمره والدوحة ٌؤكلون ٌؤكلون من 

اموال الشعب وٌتلذذون بؤكل الوجبات الفاخرة والدسمة وٌسكنون فً فنادق سبعه نجوم فً دول الخلٌج 

 ..وتركٌا ومصر و اوربا ٌستثمرون وٌشترون الفلل والعمارات فً الخارج

لابال انظروا الى هذا الفٌدٌو والصور وكٌؾ اصبح المواطن والشعب فً الجنوب  العملة  واضاؾ المٌادي

ٌؤكلون من برامٌل الممامة وال ٌمتلكون الوات ٌومهم وحكومة الشرعٌة وجمٌع اعضابها ٌؤكلون اموال 

الشعب وٌتاجرون وٌستثمرون على حساب شعب الجنوب وتضحٌاته وبطوالته فً المضاء علً االرهاب 

والجماعات اإلرهابٌة فً مختلؾ محافظات الجنوب بل اصبح المواطن الجنوبً ٌدفع الثمن وحكومة الفساد 

وحزب االصالح ٌتلذذون فً اكالتهم وٌستثمرون االموال فً الخارج وٌشترون الشمك والعمارات على حساب 

 ..الشعب الجنوبً

ٌوكدا بما ال ٌدع مجاال للشن ان هنان اتفاق واكد المٌادي العملة: ان ما ٌحصل فً ابٌن وشبوة والضالع 

وتعاون بٌن حكومة الشرعٌة وحزب االصالح بدعم لطري من اجل السٌطرة واحتالل المحافظات الجنوبٌة من 

 .جدٌد

ان ٌدرن وٌفهم حجم المإامرات والمخططات االخوانٌه  واكد العملة: انه ٌجب على دول التحالؾ والعالم 

لطر وان ٌفهموا ما تمارسه حكومة الشرعٌة وحزب االصالح بدعم لطري بحك والحوثٌه المدعومة من 

 .الجنوب وشعبة

وفً ختام حدٌثة لال العملة النظر فً هذا الفٌدٌو والصور التً تعبر على معاناة وظروؾ المواطن والشعب 

اموال الشعب وٌسرلون  فً الجنوب انظروا ماذا انجزت حكومة الفساد وحزب االصالح فً الجنوب ٌؤكلون 

وخاصة شعب الجنوب الذي لدم التضحٌات ولوافل من الشهداء فً تحرٌر محافظات الجنوب من الؽزاة 

حكومة الشرعٌة وحزب االصالح تحشد لواتها والجماعات اإلرهابٌة  الحوثٌٌن والجماعات اإلرهابٌة بٌنما 

شعب الجنوب وإثارة النعرات  من مارب والجوؾ من اجل ؼزو المحافظات الجنوبٌة المحررة وسفن دماء

والمشاكل والصراعات فً المحافظات الجنوبٌة بٌنما عجزت عن تحرٌر المحافظات الشمالٌة الخاضعة 

للمٌلٌشٌات الحوثٌة منذ خمس سنوات ولم تستطٌع لوات علً محسن وحزب االصالح تحمٌك اي تمدم واي 

 .انتصار لها فً مارب والجوؾ وتعز

ٌؤكلون من برامٌل الممامة وحكومة الشرعٌة ٌؤكلون وٌستثمرون اموال الشعب فً العملة : شعب الجنوب 

 ..الخارج

العملة: الشعب ٌؤكل من برامٌل الممامة والحكومة تستثمر امواله 

 فً الخارج
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كشفت مصادر سعودٌة مطلعة ان السلطات السعودٌة ابؽلت وزراء الشرعٌة ومسإوٌتها بمؽادرة الرٌاض 

 جنوبً ٌوم اثالثاء المادموالعودة الى اراضٌهم بعد تولٌع اإلتفاق بٌن الشرعٌة والمجلس اإلنتمالً ال

ولال مدون سعودي أن السلطات المختصة فً حكومة المملكة العربٌة السعودٌة أبلؽت وزراء شرعٌة المنفى 

ٌوم الثالثاء المادم بٌن المجلس االنتمالً ” اتفاق الرٌاض“فً الرٌاض مؽادرة فنادلها بعد التولٌع على وثٌمة 

 حكومة شرعٌة المنفى الٌمنٌةالجنوبً )ممثل شعب الجنوب العربً( و

السعودٌه تبلػ جمٌع  فً تؽرٌدة على منصة المدون فً توٌتر جاء فً نصها : ” تركً دمحم“ولال المدون 

وزراء حكومه الشرعٌه الممٌمٌن فً الرٌاض بالمؽادره بعد ٌوم الثالثاء والذي سٌتم فٌه تولٌع األتفاق بٌن 

ربٌس الٌمنً وسٌتم تشكٌل حكومه كفاءات بعد أسبوعٌن من تولٌع األطراؾ الٌمنٌه بحضور الملن سلمان وال

 األتفاق

سٌتم إزاحة وجوه لعبت دور سًء فً الٌمن وكان لها نفوذ وهٌمنة حتى على  واضاؾ فً تؽرٌدة أخرى : 

 . ربٌس الدولة

 

السعودٌة تبلػ وزراء الشرعٌة بمؽادرة فنادق الرٌاض بعد 

 الثالثاء المادم


