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 م2019 \ 11 \ 23الثاني عشر العدد 

 أبرز األحداث

تاجٌل موعد تعٌن محافظ 

 لعدن ٌهدد اتفاق الرٌاض

الربٌس هادي ٌجمد 

 صالحٌات الوزٌر المٌسري

خالفات بٌن السعودٌة …إتفاق الرٌاض

نتمالً ٌإجل عودة إلوالشرعٌة وا

 الحكومة الى عدن

السعودٌة تدفع بتعزٌزات عسكرٌة كبٌرة 

رهابٌة إلكبر لواء ٌدرب العناصر األ

 بؤبٌن
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استمراراً لحالة اإلنفالت األمنً الذي تعٌشه محافظة أبٌن عثر 

 .مواطنون على طفل مٌتا فً أحد احٌاء مدٌنة لودر

ولال شهود عٌان أن سكان من ابناء المدٌنة عثروا على جثة 

لٌة بحث منذ لٌلة الطفل عوض عبدهللا عوض عتٌك وذلن بعد عم

 .األمس

وأضاؾ الشهود أن الطفل الذي ٌبلػ من العمر تسع سنوات 

 .اختفاء منذ صالة العشاء حٌث خرج ولم ٌعود لمنزله

وافاد مصدر طبً أنه تم نمل جثة الطفل الى مستشفى المدٌنة 

 .الستكمال بمٌة االجراءات ومعرفة أسباب الوفاة

 

 

 

 

 

 

 

 العثور على جثة طفل فً لودر بعد ساعات من اختفاءه
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لالت مصادر محلٌة ان ادارة مستشفى عتك وجهت بتولٌؾ مركز ؼسٌل الكلى ومنع اي مرٌض من الؽسٌل حتى ٌتم الموافمة على 

 .المرضىتؤجٌر المحالت التابعة لمبنى الؽسٌل صالح مستشفى عتك دون اكتراث بمعاناة 

وحسب المصادر فان التوجٌه جاء طمعاً فً العابد المالً الذي سٌحصل علٌه مركز ؼسٌل الكلى من المحالت التجارٌة فً المبنى 

 .الذي بناه فاعل خٌر إلنماذ مرضى الؽسٌل الكلوي

 :#مهدي_الخلٌفً حول ذلن لابالً  وؼرد الناشط

ستشفى عتك ضؽوطا شدٌدة على ادارة ؼسٌل الكلى شبوة أما اجروا لنا فً ظل حكم أبً رؼال وسلطة االخونج تمارس ادارة م

 المحالت التابعة لكم فً المبنى الجدٌد واال ممنوعٌن وولفوا العمل وال عاد ال تؽسلون ألي شخص

 .وجعله ولفا لمركز ؼسٌل الكلى  علما ان المبنى الجدٌد التابع للمركز بناه فاعل خٌر

 :فً تؽرٌدة له ابوذٌاب_الخلٌفً بٌنما لال

 ? مبنى مستودعات مركز ؼسٌل الكلى الجدٌد الى اٌن ٌرٌدون به

 ? من المستفٌد من تولٌؾ العمل بمبنى مستودعات مركز ؼسٌل الكلى بمدٌنة عتك

 ? وماهو سر صمت سلطة محافظة شبوة تجاة تصرؾ ادارة مستشفى عتك التً الدمت على تولٌؾ العمل بالمبنى

 ? فى عتك ان المبنى بنً على نفمة فاعل خٌر وجعله ولؾ لصالح مركز ؼسٌل الكلىوهل تعلم ادارة مستش

تعلم السلطة بشبوة ان هذا التصرؾ ٌفمد ثمه اهل الخٌر فً ادارة المركز وسٌجعلهم ٌترددون من تمدٌم المساعدة للمركز بسبب   اال

 ?? هذه التصرفات

 ? اسبلة بحاجة الى اجوبه صرٌحة من لبل سلطة شبوة وادارة مستشفى عتك العام

فمام اهل الخٌر ببناء هذا المبنى   لمد عجزت سلطة شبوة ببناء مستودعات لمحالٌل مركز ؼسٌل الكلى وتوفٌر سكن ألطباء المركز

ون المبانً للمركز .. ٌمومون الٌوم بعرللة المبنى وٌبن  ان ٌمدمون الدعم لمركز ؼسٌل الكلى ولكن لالسؾ الشدٌد من كان ٌفترض

 !!!الذي لام ببنابه اهل الخٌر

بعتك   بعدم عرللة تشطٌبات ولؾ مركز ؼسٌل الكلى  نداء الى اهل الخٌر ومشابخ ورجال اعمال شبوة بالضؽط على سلطة شبوة

ضى الفشل الكلوي الى امام بوابة منزل المحافظ حتى مالم فؤننا سنخرج بولفه احتجاجٌة الى بوابة منزل المحافظ وسنحضر معنا مر

 .  ولهم حل لهذه البلطجة والتصرفات اال مسإله  ٌجد لنا

طمعا فً إٌجار ” ؼسٌل الكلى“سلطة شبوة تؽلك مركز 

 محالته التجارٌة
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كشفت مصادر مطلعة، تالعب مدٌر مكتب الشباب والرٌاضة، فً محافظة لحج 

ٌة لفعالٌة الٌوم العالمً التابع لحزب اإلصالح، رابد صالح، بالمخصصات المال

 .للطفولة، مإكدة عدم صرؾ المخصصات وفك البنود المحددة

وأوضحت المصادر، أن المدعو رابد استلم ما ٌزٌد عن ملٌونً لاير لتنفٌذ فعالٌة 

 .على مستوى محافظة لحج، بٌنما التصرها على مدٌرٌتً الحوطة وتبن

ألؾ لاير  966تتجاوز حاجز  وأشارت إلى أن إجمالً النفمات على الفعالٌة لم

 .توزعت بٌن مالبس الطالب وحوافز اللجان وتخطٌط ملعب المنافسة

ولفتت إلى أن الطالب شاركوا فً فعالٌات االحتفالٌة بالٌوم العالمً للطفولة، بٌنما 

لم ٌحصل الفابزٌن منهم فً المنافسات على جوابز تشجٌعٌة أسوة بمختلؾ 

 .فالٌةالمحافظات المشاركة فً االحت

المنافسات  وأضافت أن اإلصالحً رابد، ٌحاول إرسال جوابز للطالب الفابزٌن فً

 .بشكل سري، بعد تسرب معلومات عن النفمات الحمٌمٌة على االحتفالٌة

 

 

 

ي إصالحً ٌتالعب بثلثً نفمات اإلحتفال بفعالٌة ٌوم لٌاد

 الطفولة فً #لحج
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أحمد علً عبدهللا صالح فً أبوظبً ببعض لٌادات المإتمر الشعبً  \كان من الممكن أن ٌلتمً السفٌر السابك

طارق صالح دون تسلٌط األضواء اإلعالمٌة كما حرصت وسابل  \المابد العسكري المإتمري البارز العمٌدوب

اإلعالم والماكنة السٌاسٌة اإلماراتٌة النشطة من هذا الظهور،كما حصل الٌوم بمناسبة تمدٌم واجب العزاء 

بات أممٌة تحت طابلة الفصل بوفاة الشٌخ سلطان بن زابد،خصوصا وأن السفٌر أحمد علً صالح ٌخضع لعمو

السابع منذ تمنعه من ممارسة اٌة نشاطات سٌاسٌة ناهٌن عن تلمٌه أي دعم مالً أو ما شابه ذلن من أنواع 

 ..التعضٌد والمساندة

فالصورة تتجاوز واجب العزاء الى ما هو أبعد وما هو بعد هذه المناسبة. الى ؼاٌة سٌاسٌة واضحة، أرادت 

أن تبعث بها كرسالة الى محٌطها الخلٌجً والى الداخلً الٌمنً.مفادها أن اإلمارات ما  من خاللها اإلمارات

ٌصعب تجاوزه حاضرا  -وبالشمال على وجه التحدٌد-تزال لها ٌد طولى كالعب لوي ومإثر بالشؤن الٌمنً 

ٌة ألسباب ومستمبال بؤٌة تسوٌة لادمة ،وأن آثرت مإخراً االنسحاب العسكري من مسرح العملٌات المتال

. ال نستبعد فً هكذا رسابل إماراتٌة أن تكون السعودٌة هً إحدى الجهات -تطرلنا لبعضها سابما -مختلفة

فالتذمر .المعنٌة بمضمون هذه الرسابل، والسلطة الٌمنٌة الموجود بالرٌاض هً المعنٌة كذلن دون شن

” ع حركة اإلخوان المسلمٌن بالٌمنذرا” اإلماراتً فً ذروته من الدعم السعودي السخً لحزب اإلصالح 

ومن عدم تفرٌك الرٌاض بٌن هذا الحزب وبٌن السلطة الٌمنٌة المعروفة بالشرعٌة، وهذا األمر كان هو 

السبب الربٌس لفتور العاللة بٌن لطبً التحالؾ، وهو َمــن حَمــَل اإلمارات على االنسحاب العسكري . 

زب اإلصالح ،تفعل اإلمارات ضعفها نحو المإتمر الشعبً العام. فالمسافة التً تمترب بها السعودٌة من ح

وبذات المدر من الدعم المالً والسٌاسً والعسكري الذي تمدمه السعودٌة لإلصالح باسم الشرعٌة، تمدم 

وحٌن نشٌر الى المإتمر الشعبً العام فال نمصد .اإلمارات للمإتمر الشعبً العام نفس المدر تمرٌبا أو ألل بملٌل

 -باستثناء فصٌل المإتمر الشعبً الجنوبً -مط لٌادات المإتمر بالخارج، بل المإتمر الشعبً العام بالداخلف

بما فٌه بالتؤكٌد الثمل الحزبً للمإتمر الشعبً الموجود بصنعاء ،وهذا األخٌر على وبام وتنسٌك مع لٌادات 

بعد ممتل  -ء بمٌادة صادق أمٌن أبو رأسالخارج، وخٌر دلٌل هو عملٌة إعادة ترتٌب البٌت المإتمري بصنعا

، بمإتمره العام األخٌر الذي لم ٌعترض علٌه وعلى لراراته مإتمرٌو الخارج، بل أنه أي -ربٌس الحزب صالح

ولم ٌعترض هذا األخٌر، مما  -إن لم أكن مخطباَ  -مإتمر الشعبً بصنعاء انتخب السفٌر احمد علً بهٌاته العلٌا

 .الصمت عالمة رضاء ومباركة ٌعنً فً هذه الحالة أن

اإلمارات والمإتمر الشعبً العام.. والسعودٌة وحزب 

 اإلصالح.. الكل ٌلعب بما ٌؽلب
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لالت مصادر مطلعة ان الوزٌر احمد المٌسري ؼاجر مخافظة المهرة الى سطنة 

عمان بعد تؤسٌسه لاعدة شعبٌة كبٌرة مناهضة إلتفاق الرٌاض والتدخل السعودي 

 .اإلماراتً فً عدن ومحافظات الجنوب المحررة

لؽٌظة امس الجمعة ملتحماً بركب الشٌخ واكدت المصادر ان المٌسري ؼادر مدٌنة ا

احمد الحرٌزي والحران الثوري الذي ٌتزعمه المناضل حسن باعوم فً سلطنة 

عمان مرجحة المصادر انضمام المٌسري لهذه المكونات والولوؾ ضد التحالؾ 

 .والشرعٌة

ونظم المجلس اإلنتمالً ومحافظ المهرة راجح باكرٌت ٌوم األثنٌن الماضً تظاهرة 

الؽٌظة تطالب برحٌل الوزٌر المٌسري من محافظة المهرة خوفاً من تحركاته  فً

 . التً وصفها المتظاهرٌن بالمشبوهة

وٌعنً تحرن المجلس اإلنتمالً ومحافظ المهرة الموالً للسعودٌة ضد المٌسري 

فً المهرة ان المٌسري نجح فً تاسٌس الماعدة الشعبٌة المناهضة للسعودٌة 

ٌث ستنضم شعبٌته الى شعبٌة الشٌخ الحرٌزي اللمناهض واتفاق الرٌاض ح

 . للتواجد السعودي فً محافظات الجنوب

 

بعد تؤسٌس لاعدة شعبٌة مناهضة إلتفاق الرٌاض..المٌسري 

 ٌؽادر المهرة الى سلطنة عمان
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ربٌساً لللجنة األمنٌة والعسكرٌة المكلفة ” أمجد خالد المحطانً ”تسببت السعودٌة بتعٌنها لابد للوااء النمل

ي فً العاصمة عدن ومحافظات الجنوب باإلشراؾ على اعادة اإلنتشار وتنظٌم الجانب األمنً والعسكر

امجد ”األخرى سخطاً كبٌراً فً الوسط الجنوبً وعند مإٌدي المجلس اإلنتمالً الجنوبً بالذات كون المدعو

 .لاد اعمال عسكرٌة ضد الحزام األمنً فً الفترة السابمة” خالد

بً الذي وافك على تٌٌن وصب ناشطون واعالمٌون جنوبٌون ؼضبهم فوق لٌادات المجلس اإلنتمالً الجنو

ضمن اللجنة األمنٌة والعسكرٌة مستنكرٌن لبول المجلس بؤي لرار سعودي دون اعترراض ” امجد خالد“

 .خوفاً على الحمب الوزارٌة كما لال بعض المؽردٌن

واطلك ناشطون على موالع التواصل اإلجتماعً حملة تؽرٌدات تحت 

فً العاصمة رداً على لرار تعٌنه ضمن اللجنة األمنٌة والعسكرٌة  محاكمة_االرهابً_امجد_خالد #هشتاق

 .عدن

وطالب النااشطٌن باعتمال امجد خالد واستؽالل عودته الى عدن التً هرب منها بعد ارتكابه الجرابم واثباط 

 تورطه باعمال ارهابٌة فً العاصمة عدن

مطالباً بطرد امجد خالد ” فٌسبون“فً تؽرٌدة على مولع التواصل ” صالح بن لؽبر“ولال اإلعالمً الجنوبً 

  شًء ٌبرر عدم اعتمال اإلرهابً امجد خالد بعد عودته إلى عدن، مهما كان حامٌةال من عدن :

 ناهٌن عن المبول به ضمن اللجنة العسكرٌة

 فً رلبة هذا اإلرهابً دماء آالؾ األبرٌاء

 …وجرابم تمطع وحرابة وتفجٌرات ونهب وسطو ال تؽتفر

 دماء الناس لٌست رخٌصة

ً استفزاز الجنوبٌٌن عبر المجلس اإلنتمالً الذي ٌوافك على كل لرار ٌاتً ذلن ضمن استمرار االسعودٌة ف

سعودي طمعاً فً حصوله على منااصب وزارٌة ولربه اكثر من النظام السعودي الذي ٌسعى من خالل اتفاق 

 .الرٌاض للسٌطرة على ماتبمى من محافظات الجنوب واحتاللها

تستفز الجنوبٌٌن.. إرهابً ربٌساً للجنة األمنٌة  السعودٌة

 والعسكرٌة المشرفة على تنفٌذ إتفاق الرٌاض

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF?source=feed_text&epa=HASHTAG
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وصلت تعزٌزات عسكرٌة كبٌرة لدمتها للواء االماجد المتهم باحتواء المبات من 

رهابٌة اضافة الى استمطابه المبات من ابناء ابٌن وشبوة وضمهم الى إلالعناصر ا

 .مة من مؤرب والبٌضاءرهابٌة المنتمٌة للماعدة والمادإلجانب العناصر ا

ولالت مصادر عسكرٌة ان تعزٌزات عسكرٌة شملت اسلحة متوسطة وثمٌلة واطمم 

عسكرٌة باإلضافة الى سٌارة اسعاؾ ممدمة من السعودٌة لدعم لواء االماجد 

 التابع للحكومة والذي ٌموده السلفً المتطرؾ صالح الشاجري

ت التً وصلت للواء فً ؼضون وحسب التعزٌزات هً الدفعة الثانٌة من التعزٌزا

 .اشهر منذ تؤسٌسه

وتشٌر المصادر الى أن الدفعه الثالثة بطرٌمها الى اللواء لادمة من عدن ومن 

 .الممرر وصولها خالل الساعات المادمة

وفً ولت سابك حذرت لٌادات عسكرٌة ووجاهات جنوبٌة من خطورة هذا 

اخراج عناصر ارهابٌة  المعسكر الذي تلمى فٌه محاضرات متطرفة من شؤنها

 .تجلب الوٌالت للجنوب

 

 

كبر لواء ٌدرب ألالسعودٌة تدفع بتعزٌزات عسكرٌة كبٌرة 

 رهابٌة بؤبٌنإلالعناصر ا
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 جمال باهرمز

لبٌوت الفٌد التجارٌة الشمالٌة ان تعود لتستولا علا التصاد  من ؼٌر المنطمً ان ٌسمح

وثروات وموارد الجنوب بحجة االستثمار مرة اخرئ بعد تحرٌر الجنوب من نظامهم والتهم 

 . العسكرٌة والسٌاسٌة التً تدعمهم

 . مثلما اتفاق الرٌاض ابعد المسبولٌن والوزراء الذٌن تسببوا باالزمة فً عدن والحنوب

ترض اٌضا ان رعاة وضامنً تنفٌذ االتفاق ٌستبعدوا البٌوت التجارٌة التً كانت والزالت فالمف

سببا فً المضاء علا دولة الوحدة واالحتراب حٌن كافبهم نظام عفاش بممدرات وموارد 

م وحتا اللحظة 4337ومصانع الجنوب كمكافاة لدعمهم فً الحرب ضد الجنوب وشعبه فً 

م للجنوب ان كل هذه البٌوت التجارٌة كانت الداعمة 5648االخٌرة شاهدنا فً حرب االجتٌاح 

 . لجٌوش الشمال والزالت حتا اللحظة

علا سبٌل المثال هل ٌعمل ان تعطا فرصة اخرئ لشركات ومإسسات ال االحمر وال عفاش 

 . لالستثمار فً لطاع النفط وبلوكاته وهم من ٌنهب والزال هذا المطاع

 . الزندانً البحرٌة بعد فتاوئ تكفٌر شعب الجنوب واحالل دمه او تعود شركات ومإسسات

او تعود مإسسات هابل سعٌد واخوان ثابت وؼٌرهما الا الجنوب وهذه المإسسات الصت 

ابنابه من الوظٌفة واستعملتها للتؽٌٌر الدٌموؼرافً الستدامة الوحدة .هذه الوحدة التً 

 . لبٌوتاستبدلت مإسساتها بادوات احتالل بفضل هذه ا

هل ٌعمل ان نستمر بموانٌن تعطً الحك للمستثمر الٌمنً باالستثمار فً عدن والجنوب 

 والتعطٌها للمستثمر الجنوبً المؽترب بحجة ان االولوٌة للمحلً

 

طردناهم من الباب كؤدوات احتالل..عادو من الطالة كؤدوات 

 استثمار
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الشرعٌة ” خالد النسً“هاجم الكاتب والمحلل العسكري الجنوبً 

بلد من اجل حصولهم على رهاب وتدمٌر الإلوحكومتها متهما اٌاها بدعم ا

 .مناصب وزارٌة وعابد مالً مستمر

واتهم النسً فً تؽرٌدة على حسابه بالتوٌتر حكومة الشرعٌة بدعم 

 .االرهاب والعمل على ابماء البلد تحت سٌطرة هذه الجماعة

ولال النسً: فً كل بماع العالم تجد الحكومات تعمل على األمن 

الكرٌمة للمواطن باستثناء ما تسمى واالستمرار للبلد وتوفٌر الحٌاه 

بحكومة الشرعٌة فهً تعمل على بماء جماعة ارهابٌة سٌطرة على البلد 

 .بموة السالح وتدعم االرهاب وتحارب المواطن فً لوت ٌومه

 .واضاؾ دمرت بلد وشعب من اجل ٌعٌش لٌاداتها فً المصور والفنادق

 

 

 اتهامات للشرعٌة بدعم اإلرهاب وتعزٌز وجوده
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منٌة والعسكرٌة فً العاصمة عدن ألالنماط امنً تسلٌم ألبعد رفض لوات الحزام ا

للموات المعنٌة باستالمها حسب اتفاق الرٌاض احتجزت لوات الحزام طالم لمناة 

 العربٌة التابعة للسعودٌة ومنعه من تصوٌر نمطة تفتٌش للحزام فً جولة ظمران

وأوضحت لٌادة الحزام األمنً بالمطاع الثامن بمدٌرٌة الشٌخ عثمان حول حادثة 

 .نع طالم لناة العربٌة من تصوٌر موالع أمنٌة فً جولة ظمران، صباح الخمٌسم

وأفادت لٌادة الحزام االمنً بؤنها تلمت صباح ٌوم الخمٌس بالغ من عملٌات 

الحزام األمنً بالشعب ٌمنع فٌه إعطاء اي معلومات أمنٌة ألي جهة، وبناء على 

لموالع األمنٌة والعسكرٌة بدون بالؼات أمنٌة سابمة ٌمنع تصوٌر نماط التفتٌش وا

 .تصرٌح وبالغ عملٌاتً

وأضافت أنه وبعد مرور نصؾ ساعة من تلمً البالغ لام طالم إعالمً ٌتبع لناة 

العربٌة بالنزول إلى مولع نمطة تفتٌش تتواجد فً جولة ظمران ولاموا بالتصوٌر 

منً التً وجهت لبل أن ٌتم منعهم من لبل أفراد النمطة وابالغ عملٌات الحزام األ

باٌمافهم حتى ٌتم التعرٌؾ عنهم والتحمك من التصرٌح الذي بحوزتهم والصادر 

 .من إدارة أمن عدن

وتؤتً هذه الخطوة من لوات الحزام كاعالن صرٌح لرفض اي توجٌه سعودي ٌنال 

 . من لوات الحزام

 

 

” العربٌة“ناة منً تعترؾ باحتجاز طالم لأللوات الحزام ا

 ومنعه من التصوٌر فً عدن
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حك العسكري واالمنً لالت مصادر مطلعة ان اللجنة العسكرٌة الخاصة بتنفٌذ المل

المشمول بإتفاق الرٌاض وصلت صباح الٌوم من العاصمة السعودٌة الرٌاض إلى 

 .العاصمة المإلتة عدن

وٌشمل ملحك الملحك العسكري واالمنً عودة جمٌع الموات التً تحركت من 

موالعها ومعسكراتها األساسٌة باتجاه محافظة عدن وأبٌن وشبوة منذ بداٌة 

ٌوما من  48لى موالعها السابمة بكامل أفرادها وأسلحتها خالل أؼسطس الماضً إ

تارٌخ االتفاق ونمل جمٌع األسلحة المتوسطة والثمٌلة من جمٌع الموات 

والمعسكرات فً عدن إلى معسكرات تحددها وتشرؾ علٌها لٌادة التحالؾ اضافة 

المنشبات  الى عدد من البنود المتعلمة بالموات الخاصة ومكافحة االرهاب وحماٌة

 .والوٌة الحماٌة الرباسٌة ولوات المجلس االنتمالً

 

تفاق إلمنً ألوصول اللجنة الخاصة بتنفٌذ الملحك العسكري وا

 الرٌاض الى عدن
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 8تواصل الشرعٌة وحكومتها التنصل عن تنفٌذ اتفاق الرٌاض منذ تولٌعه فً ال 

من نوفمبر بالعاصمة السعودٌة الرٌاض مبدٌة عدم جدٌتها فً السالم وحمن 

 .اللدماء بالعاصمة عدن

انسحاب الموات التً دخلت محافظتً أبٌن وشبوة ولالت مصادر مطلعة إن عدم 

أؼسطس وعودتها إلى ثكناتها فً مؤرب تؤكٌد على استخفاؾ  52بعد أحداث 

شرعٌة المنفى بالتزاماتها الدولٌة وٌإكد أن هنان نواٌا خبٌثة للمماطلة والدخول 

 . فً جدل عمٌم للتنصل من بمٌة بنود االتفاق

عن سحب لواتها من أبٌن وشبوة الى مؤرب وحسب المصادر فإن تنصل الشرعٌة 

ٌإكد عدم جدٌتها فً تنفٌذ اتفاق الرٌاض اال ان تواطإ السعودٌة مع خرولات 

الشرعٌة لإلتفاق لم ٌفسر حتى اللحظة اال باالنسجام بٌن الشرعٌة والسعودٌة 

واتفالهم على خداع اللجنوبٌٌن لتمرٌر مشارٌعهم حٌث سٌطرت السعودٌة على 

 .ات الجنوب بفضل اتفاق الرٌاض النهزوزمعظم محافظ

 

 

 

مصادر: بماء لوات الشرعٌة فً أبٌن وشبوة ٌهدد إتفاق 

 الرٌاض
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شهد معسكر عكد الخمٌس تظاهره إحتجاجٌة كبرى لادها جنود اللواء الثالث 

حماٌة رباسٌة وذلن احتجاجاً على ما اسموه بالظلم والمهر المفروض علٌهم من 

 .جهة لابد اللواء

د هذه التظاهرة الكبرى وافادت المصادر بإن جموع الجنود المحتجٌن اتجهوا بع

من داخل ساحة المعسكر الى الخط الدولً العام الذي ٌربط محافظة عدن بشبوة، 

وجاب الجنود الؽاضبون فً مسٌرة راجلة مسافة طوٌلة من هذا الطرٌك ذهاباً 

 .وإٌاباً لبل ان ٌضرموا النار وٌشعلوا اإلطارات فٌه

طوٌلة سمح خاللها الجنود  ولد استمر لطع الطرٌك باإلطارات المشتعله فترة

الؽاضبون بعبور السٌارات التً تمل عابالت فمط مطالبٌن باإلفراج الفوري عن 

 .جمٌع معاشاتهم المحتجزة من لبل لابد اللواء

واوضح الجنود فً بٌان اصدروه بهذا الخصوص بإن لابد اللواء المدعو الزامكً 

كرٌة بإستحداث معسكر فً لام بطرٌمة متعمدة ال تخضع للموانٌن والنظم العس

منطمة عكد وهً منطمة بعٌداً جداً عن الخط العام وال ٌستطٌع األفراد الوصول 

الٌها إال بتجشم صنوؾ المشمة والتعب ووعثاء السفر المضنً الى جانب مكابدة 

 –منتسبون للحماٌة الرباسٌة ٌمطعون الطرٌك العام عدن 

 شبوة



نفمات وإٌجار المواصالت وذلن بإسلوب تعسفً منه لعلمه المسبك بعجز الجنود 

ل هذه المشاق ولكً ٌتسنى له بهذه الطرٌمة الؽٌر وعدم ممدرتهم على تحم

اخاللٌة لرصنة رواتبهم واإلستٌالء على حمولهم وامالكهم ونهب ممدرات 

 .المعسكر له وللحاشٌة الممربه منه

واشار الجنود الى ان لابد اللواء إستمطب مجامٌع مسلحة محسوبة علٌه ولام 

من دون اي مصوغ لانونً، كما انه بتوظٌفهم فً اللواء بدالً عن الجنود المدامى 

وجه حراسة بوابة المعسكر بعدم السماح للجنود المحددٌن عنده باإلسماء بالولوج 

والدخول الى ساحة وعنابر اللواء على الرؼم من إنتمابهم للمعسكر وابرازهم 

بطابك هوٌتهم العسكرٌة التابعة للواء للحراسة، مإكدٌن بإن هذا المابد رفض 

توجٌهات ربٌس الجمهورٌة ولم ٌنفذ األوامره الموجهه الٌه بسرعة اإلنصٌاع ل

 .صرؾ رواتب الجنود لألشهر المولوفة لدٌه وتنبٌهه بعدم اإلستمطاع منها

وناشد جنود اللواء الثالث حماٌة رباسٌة فخامة األخ عبد ربه منصور هادي ربٌس 

اللواء الزامكً  الجمهورٌة بإنصافهم من هذا الظلم الوالع علٌهم من لبل لابد

وإتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بصرؾ رواتبهم ومنحهم كافة حمولهم العسكرٌة اسوة 

 .ببالً جنود الوٌة الحماٌة الرباسٌة األخرى

ملوحٌن بتصعٌد وتٌرة احتجاجاتهم واستخدام كل الطرق والوسابل اذا لم ٌتم 

 .اإلستجابة لمطالبهم الحمولٌة المشروعة
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ر وزٌر الخارجٌة األردنً، أٌمن الصفدي، عزم ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً، بنٌامٌن اعتب

 .نتنٌاهو، ضم وادي األردن لاتال لكل الجهود الرامٌة إلى تحمٌك السالم فً المنطمة

، مساء األربعاء: ”توٌتر“ولال الصفدي، فً تؽرٌدة نشرها على حسابه الرسمً فً مولع 

ة فً مجلس األمن ال شرعٌة المستوطنات ورفضها خرلا للمانون نثمن تؤكٌد الدول المنتخب“

 .”الدولً ٌموض فرص تحمٌك السالم

إعالن ربٌس وزراء إسرابٌل نٌته العمل على ضم وادي األردن المحتل “وأضاؾ الصفدي: 

هو إعالن لتل كل الجهود السلمٌة. ال سالم شامال دون زوال االحتالل وتلبٌة حك الفلسطٌنٌٌن 

 .”رٌة والدولةفً الح

وذكر ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً، لبٌل االنتخابات فً سبتمبر الماضً، أنه سٌضم منطمة ؼور 

 .األردن وكثٌرا من المستوطنات فً الضفة الؽربٌة إلى إسرابٌل حال فوزه

وفً الولت الذي لم تتمكن أي لوة سٌاسٌة إسرابٌلٌة حتى اآلن من تشكٌل الحكومة، أعلن 

ة األمرٌكً، ماٌن بومبٌو، االثنٌن الماضً، أن الوالٌات المتحدة راجعت مولفها وزٌر الخارجٌ

من المستوطنات اإلسرابٌلٌة فً الضفة الؽربٌة، وباتت تعتبر أنها لٌست مخالفة للموانٌن 

 .الدولٌة

وٌشكل االستٌطان اإلسرابٌلً واحدة من أكبر عمبات إحالل السالم وحجر عثرة أمام 

فلسطٌنٌٌن واإلسرابٌلٌٌن، وتإكد األمم المتحدة عدم مشروعٌة المستوطنات المفاوضات بٌن ال

، فً الضفة الؽربٌة وشرلً 4391الممامة على األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة منذ العام 

 .المدس

، بحسب اإلحصاءات، زٌادة كبٌرة فً وتٌرة بناء وتوسٌع المستوطنات، 5642وشهد عام 

وحدة استٌطانٌة جدٌدة فً مستوطنات لابمة، إضافة إلى  3627بعد المصادلة على بناء نحو 

 .بإر استٌطانٌة جدٌدة 3إلامة 

سرابٌلً اعالن لتل لجهود إلردن: لرار ربٌس الوزراء األا

 السالم
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التحالؾ بمٌادة السعودٌة باستهداؾ موالع فً صعدة،   اتهم الحوثٌٌن

 مهاجراً إفرٌمٌاً. 68مما أدى لممتل وإصابة 

الجٌش “التابعة للحوثٌٌن عن مصدر أمنً، لوله، ” سبؤ“ونملت وكالة 

السعودي استهدؾ بمصؾ مدفعً تجمعات المهاجرٌن األفارلة فً سوق 

الرلو، بمدٌرٌة منبة الحدودٌة )شمال ؼربً صعدة(، ما أدى إلى ممتل 

 ”.آخرٌن فً حصٌلة ؼٌر نهابٌة 56منهم، وإصابة  48

لصفاً صاروخٌاً ومدفعٌاً سعودٌاً “وأضاؾ المصدر أن االستهداؾ كان 

 ”.زح )ؼرب صعدة(تعرضت له مدٌرٌة را

ؼارات على  8شن “وأشار المصدر إلى أن الطٌران التابع للتحالؾ 

 ”.مدٌرٌة الظاهر )جنوب صعدة(

بارتكابها فً الٌمن عن طرٌك   التً ٌعترؾ التحالؾ  وتتكرر الجرابم

االخطؤ حسب وصفه لبعض الجرابم مثل حافلة اطفال ضحٌان التً 

 استنكره العالم باسره

 

ح افارله بمصؾ صاروخً ومدفعً لتٌل وجرٌ 68اكثر من 

 سعودي عى مناطك حدودٌة فً صعدة
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صل ربٌس الوزراء معٌن عبدالملن الى العاصمة عدن مساء األثنٌن متجهاً فور و

وصوله الى معسكر التحالؾ العربً فً البرٌمة دون الذهاب الى لصر المعاشٌك 

 .الذي من المفترض الوصول الى كونه ممر الحكومة الدابم

بماء ولالت مصادر مطلعة ان سبب ذهاب ربٌس الوزراء الى معسكر التحالؾ وال

فٌه حتى اللحظة دون الذهاب الى لصر المعاشٌك ٌعود الى استمرار الخالؾ بٌن 

اإلنتمالً والشرعٌة ورفض اإلنتمالً دخول الحكومة الىمصر المعاشٌك حتى ٌتم 

 .تنفٌذ ماتبمى من اتفاق الرٌاض

عن رفض المجلس ” المماومة الجنوبٌة“بـفً    عادل الحسنً المٌادي  ولال

 . لٌم لصر المعاشٌك الرباسً لموات حكومة هادي فً مدٌنة عدناالنتمالً تس

واكد الحسنً فً تؽرٌدة على توٌتر، إن الموات الموالٌة للمجلس االنتمالً، ال 

 .تزال تسٌطر على كل مإسسات الدولة، األمر الذي ٌدل على فشل اتفاق الرٌاض

دهللا الرهوة، عاد إلى وكان لابد اللواء األول حماٌة رباسٌة، العمٌد الركن سند عب

عدن، االثنٌن الماضً، لمهمة إعادة تشكٌل اللواء كما عادت كتٌبة مرافمة بطابرة 

شحن سعودٌة ٌضاؾ إلى وصول شحنة سالح خفٌؾ ومتوسط امس إلى مطار 

عدن لادمة من الرٌاض وٌعتمد ان السعودٌة سوؾ تسلم تلن الشحنة للحماٌة 

 الرباسٌة

 

منذ وصوله الى عدن..ربٌس الوزراء فً معسكر التحالؾ 

 والمعاشٌك تحت لبضة اإلنتمالً
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سبوتنٌن الروسٌة عن مصدر مسإول فً الحكومة أن  نملت وكالة

الربٌس عبد ربه منصور هادي، أصدر توجٌهات عاجلة تجاه وزٌر 

داخلٌته والرجل األول الذي لاد المعارضة لتواجد اإلماراتً فً العاصمة 

 .عدن

وبحسب المصدر فإن الربٌس هادي أصدر توجٌهات عاجلة إلى كافة 

السلطات المحلٌة بعدم تنفٌذ أٌة توجٌهات الموات العسكرٌة واألمنٌة و

 .ٌصدرها وزٌر الداخلٌة، أحمد المٌسري

وكان المٌسري لد اطلك عدة تصرٌحات عبر فٌها عن رفضه التفاق 

الرٌاض كما هاجم السعودٌة منتمدا وجود لوات لها فً محافظة المهرة 

وتشٌر المعلومات ان المٌسري ٌمؾ وراء عرللة تنفٌذ اتفاق الرٌاض 

عبر افتعال عدد من االعمال المسلحة فً المحافظات الجنوبٌة عبر 

 . موالٌن له

 الربٌس هادي ٌجمد صالحٌات الوزٌر المٌسري
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اننسحبت لوة عسكرٌة كبٌرة من لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح من مدٌرٌة 

شمرة بؤبٌن االى محافظة شبوة بتوجٌهات سعودٌة ومساعً لتمسٌم الجنوب بٌن 

 لمحافظات.الشرعٌة واإلنتمالً وحكم سعودي لكل هذه ا

ولال شهود عٌان ان لوة كبٌرة مكونة من اطمم ومدرعات انسحب من مدٌنة 

 شمرة باتجاه محافظة شبوة.

فان عشرات االطمم والمدرعات تحمل على ظهرها عشرات   وحسب الشهود

الجنود شوهدت فً مدٌنة العٌن بمدٌرٌة لودر وهً منسحبة من مدٌنة شمرة 

 بتجاه محافظة شبوة.

انسحاب الوات انفجار عنٌؾ واشتباكات فً معسكر اللواء الثالث وصاحب ولت 

حماٌة رباسٌة فً عكد بلودر حٌث كشفت مصادر ان اإلنفجار ناجم عن لٌام لوة 

الحماٌة بتفجٌر اسلحة ٌمتلكها المعسكر لبل تسلٌمها لموات الحزام األمنً والموات 

 األمنٌة حسب اتفاق الرٌاض.

لت تسعى فٌه السعودٌة لتنفٌذ اتفاق الرٌاض الذي وتؤتً هذه اإلنسحابات فً و

 .ٌعطٌها شرعٌة كاملة لحكم الجنوب والتصرؾ فً ثرواته ومولعه الجؽرافً

 

 

بتوجٌهات سعودٌة..لوات للشرعٌة تنسحب من شمرة الى 

 شبوة محافظة
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كشفت المٌادة المحلٌة للمجلس االنتمالً الجنوبً بمحافظة شبوة، عن تحركات محمومة تموم بها العناصر 

والمخالؾ تماماً لبنود اتفاق الرٌاض التً تنص على ترتٌبات المتدثرة بالشرعٌة، وذلن تمددها المضاد 

عسكرٌة وأمنٌة من شؤنها أن توحد الجهود لمواجهة خطر تمدد )المشروع الفارسً( وإبعاد شبح المواجهات 

 .والعنؾ فً شبوة والجنوب عامة

إن تلن “شبوة: وفً بالغ صحفً أصدرته أمس، وتطرق لهذه التحركات واإلجراءات، لالت لٌادة انتمالً 

العناصر تموم حالٌاً وبتزامن ملفت، بنمل أفراد من لوات الجٌش إلى األمن، ونشر أعداد كبٌرة منهم فً بعض 

المدٌرٌات، إلى جانب استحداث النماط األمنٌة، وكذا تنفٌذ االعتماالت التعسفٌة المستمرة وعسكرة الحٌاة فً 

 .”ً إطالق سراح األسرى والمعتملٌنالمحافظة، إضافة إلى المماطلة وعدم الجدٌة ف

إن المجلس االنتمالً الجنوبً بمحافظة شبوة، وهو ٌضع التحالؾ العربً وفً ممدمته المملكة “وأضافت: 

العربٌة السعودٌة الشمٌمة أمام مثل هذه التحركات المرٌبة، ٌإكد أن أبناء شبوة ٌحتفظون بحمهم فً رفض 

ذات الصلة، وخاصة الملحك األمنً والعسكري من اتفاق الرٌاض، من  أي تسوٌؾ أو مماطلة فً تنفٌذ البنود

 .”لبل )الذراع اإلخوانً( فً الشرعٌة

وجدد البالغ التؤكٌد على التزام المجلس االنتمالً الجنوبً بالتهدبة، حرصاً منه على إنجاح االتفاق وسعٌاً  

هداؾ الربٌسٌة المبتؽاة فً إطار المشروع إلى أن تتكلل جهود األشماء فً السعودٌة بالنجاح، بما ٌخدم األ

العربً وأمن المنطمة، الفتاً إلى أن مثل هذه التصرفات الرعناء تنسؾ تلن الجهود وتستهدؾ المملكة فً 

 .الممام األول خدمة ألجندات مشبوهة

ودٌة، مإكداً وعبر المجلس االنتمالً بمحافظة شبوة فً بالؼه، عن تمدٌره البالػ لدور المملكة العربٌة السع

إن النواٌا السٌبة والتحركات الخبٌثة “حرص المجلس على إنجاح ما تضمنه اتفاق الرٌاض من بنود، ولال: 

 .”من لبل الطرؾ اآلخر سٌتم رفضها ومواجهتها بحزم

 

 انتمالً شبوة .. ترتٌبات عسكرٌة وأمنٌة تهدد اتفاق الرٌاض
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نباء المتداولة عن تؤجٌل ألعبر ناشطون جنوبٌون عن استٌاءهم من ا

 عوضا عن سالمٌنتعٌن محافظ جدٌد للعاصمة عد 

ولالت مصادر ان وساطات حكومٌة رفٌعة المستوى طالبت التحالؾ 

العربً ومإسسة الرباسة بتاجٌل لرار إلالة محافظ محافظة عدن احمد 

 . سالمٌن لستة اشهر اخرى

واوضحت المصادر ان الموى المتنفذة مارست ضؽوطا على التحالؾ 

مٌن نظرا لالمتٌازات التً العربً والربٌس هادي لتاجٌل لرار إلالة سال

 .ٌتحصلون علٌها جراء بماء احمد سالمٌن بمنصب المحافظ

نتمالً الجنوبً بماء سالمٌن محافظا لعدن طامحا ان إلوٌرفض المجلس ا

 تحصل العاصمة على محافظ ٌوالً المجلس وٌنفذ اي توجٌهات اماراتٌة

 

 

 موعد تعٌن محافظ لعدن ٌهدد اتفاق الرٌاضتاجٌل 
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ق نار من لبل مسلحٌن سمط لتٌل وعدد من الجرحى لبل للٌل جراء اطال

 .فً سوق المنصورة بالعاصمة عدن

فجر لنبة فً السوق ادت االى لتل   ولال شاهد عٌان فً ان شخص

 شخص واصٌب ثالثة اخرٌن جراء اإلنفجار .

 وحسب المصدر ان تفجٌر المنبلة جاء بعد اطاق نار فً السوق .

ٌنما وتعٌش العاصمة عدن فوضى أمنٌة وانفالت أمنً ؼٌر مسبوق ب

تتجه انظار اإلنتمالً والشرعٌة الى المناصب وتتجه السعودٌة للسٌطرة 

 على اماكن الثروات الهامة

 

 

آخرٌن بانفجار لنبلة فً سوق  6عدن..ممتل شخص واصابة 

 المنصورة
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الذي ولعت علٌه الحكومة الشرعٌة والمجلس االنتمالً ” اتفاق الرٌاض“بموجب 

الجنوبً فً الخامس من نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودٌة الرٌاض، فإن 

ه منصور هادي سٌعٌن الٌوم محافظا ومدٌرا ألمن محافظة عدن، الربٌس عبدرب

 .لبل االنتمال الى اجراءات مشابهة فً بالً المحافظات الجنوبٌة

وبحسب االتفاق فإن الربٌس هادي سٌعٌن بناء على الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، 

نوفمبر الجاري، وذلن  56محافظا ومدٌرا ألمن محافظة عدن الٌوم الموافك 

 .بموجب بنود اتفاق الرٌاض المتفك علٌها

وٌنص االتفاق على عودة جمٌع الموات التً تحركت باتجاه محافظات عدن وأبٌن 

وشبوة منذ بداٌة أؼسطس )آب( الماضً لموالعها السابمة بكامل أفرادها 

 .وأسلحتها وتحل محلها لوات تابعة للسلطة المحلٌة بكل محافظة

تم جمع ونمل األسلحة المتوسطة والثمٌلة من جمٌع ووفك اتفاق الرٌاض فإنه سٌ

الموات العسكرٌة واألمنٌة فً عدن، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرؾ 

 .علٌها لٌادة تحالؾ دعم الشرعٌة

وتتجه انظار الشعب الٌمنً الٌوم الى العاصمة السعودٌة الرٌاض الممر المإلت 

 ربٌس هادي محافظ ومدٌر امن لعدنللرباسة الٌمنٌة حٌث من الممرر ان ٌعٌن ال

 

منتظرة الٌوم بتعٌٌن محافظا ومدٌرا ” رباسٌة“لرارات 

 ”عــدن“ألمن 
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لال مصدر نمابً ان لسم شرطة دار سعد الؽربٌة لد لام الٌوم باحتجاز عدد اربعة 

 . من النمابٌٌن فً نمابة عمال البلدٌات واالسكان

واوضح المصدر بان النمابٌٌن الذٌن جرى تولٌفهم على خلفٌة شكوى تمدمت بها 

كل من نصر احمد سلمان ربٌس اللجنة النمابٌة بمدٌرٌة  ادارة صندوق النظافة هم

المنصورة ، وصبري سالم سهٌل االمٌن العام للجنة النمابٌة بمدٌرٌة دارسعد ، 

وعوض دمحم سالم سابك بمدٌرٌة المنصورة ، ورامً دمحم زرامً عامل نظافة فً 

 . المدٌرٌة

الرتكابهم افعال واضاؾ المصدر بان سبب احتجاز وتولٌؾ النمابٌٌن الٌعود 

مخالفة للمانون وانما لمٌامهم بتنفٌذ االضراب العمالً الشامل والذي سبك وان 

دعت الٌه النمابة العامة لعمال البلدٌات واالسكان على خلفٌة عدة مطالب عمالٌة 

كانت لد تمدمت بها النمابة الى ادارة صندوق النظافة ولوبلت بالرفض مما 

فٌذي للنمابة بعمد اجتماع موسع بحضور كافة اعضاء استدعى لمٌام المكتب التن

المكتب ورإساء اللجان النمابٌة الفرعٌة واتخاذ لرار اعالن االضراب الشامل 

باالجماع وذلن عمب رفض ادارة الصندوق التفاهم او التفاوض مع النمابة بشان 

 . على حد تعبٌر المصدر –تنفٌذ تلن المطالب الحمولٌة المشروعة 

المصدر تصرٌحه مطالبا الجهات المختصة بسرعة االفراج عن النمابٌٌن واختتم 

 الذٌن ماٌزالوا رهن االعتمال والتحمٌك حتى لحظة كتابة هذا الخبر

 

من نمابة عمال النظافة بسبب  7شرطة دارسعد تولؾ 

 اضرابهم عن العمل
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شهدت عدن، االربعاء، تحركات سعودٌة من شؤنها انهاء سٌطرة االنتمالً على 
 هاورفع لوات الحزام األمنً نماطها األمنٌة من  المدٌنة

ولالت مصادر محلٌة أن الموات السعودٌة فً عدن طلبت من الحزام االمنً رفع 

 . كافة النماط المحٌطة بمصر المعاشٌك تمهٌدا لنشر لوات هادي

الحماٌة “ٌتزامن ذلن مع ترتٌبات سعودٌة إلعادة تجمٌع لوات الشرعٌة خصوصا 

 .التابعة لنجله” الرباسٌة

دٌة ابلؽت لٌادة لوات هادي بؤنها ستبدأ صرؾ وافادت المصادر أن الموات السعو
المرتبات إلفراد هذه الوحدات خالل االٌام الممبلة وأن علٌهم سرعة العودة إلى 

 .عدن

ومن شؤن عودة هذه الموات التً كان بعضها لد انتمل إلى ابٌن اثخان الوضع 
عٌة فً المهترئ فً المدٌنة التً ٌسٌطر االنتمالً علٌها صورٌا منذ طرده لللشر

 .اؼسطس الماضً

وال تزال العدٌد من الفصابل المنتسبة للشعٌة نتشر فً المدٌنة التً تشهد 
مدٌرٌات معارن عدت االعنؾ بٌن  6شهدت   موجهات اخرها مطلع االسبوع حٌث

 .الطرفٌن

هذه التحركات السعودٌة تؤتً فً ولت ٌخوض فٌه الطرفان فً حكومة هادي 
ب السلطة المحلٌة التً كان ٌتولع اعالنها الٌوم واالنتمالً صراع بشؤن مناص

حٌث ٌطالب االنتمالً بتسمٌة عبدالرحمن شٌخ محافظا فً حٌن طرح هادي اسم 

 .، وهً تشٌر بكل تؤكٌد إلى مساعً سعودٌة لترجٌح كفة هادي” حورٌة مشهور“

الموات السعودٌة توجه لوات الحزام األمنً برفع نماطها 

 األمنٌة من المدٌنة
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نفذت أمهات المخفٌٌن لسرٌاً فً السجون السرٌة بالعاصمة المإلتة 

عدن، ولفة احتجاجٌة صباح الٌوم الثالثاء، أمام بوابة ممر الحكومة 

)المعاشٌك(، للمطالبة بالكشؾ عن ذوٌهن، واضطالع حكومة الشرعٌة 

بدورها فً رعاٌة مواطنٌها، وسط رفض من لوات الحزام األمنً تنفٌذ 

 الولفة

ء منع تنفٌذ الولفة، ولاموا بتهدٌد النسا  وحاول عدٌد من لوات الحزام

المحتجات ومنعهن من التصوٌر، إال أنهن رفضن التحرن من أماكنهن، 

 .وأصررن على تنفٌذ الولفة

وأشارت األمهات فً إفادات متفرلة إلى أن نشاطهن االحتجاجً لن 

ٌتولؾ، بل سٌتم تكثٌؾ الضؽط على الحكومة كونها المسإول األول فً 

 .البالد

بٌس الحكومة معٌن عبد وتؤتً هذه الولفة عمب ٌوم واحد من عودة ر

الملن، والذي تطالبه أمهات المخفٌٌن بالكشؾ عن مصٌر ذوٌهن والذٌن 

 .مر على إخفابهم فترات بلؽت األربع سنوات سنوات

ت من الحزام األمنً تحاول منع أمهات المخفٌٌن لسرٌا لوا

 من ولفة احتجاجٌة فً عدن
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سمط عدد من افراد العمالمة والشرطة العسكرٌة فً اللساحل الؽربً لتلى وجرحى جراء 

 .بالحدٌدةتصادم طممان فً منطمة المطابا الساحلٌة 

جندي واسحة ولنابل  58ولال مصدر فً لوات العمالمة ان طممٌن ٌحمال اكثر اكثر من 

جندي واحتراق الطممان  42متنوعة تصادما فً منطمة المطابا شمال الخوخة ادى الى ممتل 

 .بماٌحملالنه من اسلحة ولنابل

طممان وانماذ مااتبمى وحسب المصدر فان سٌارات اإلسعاؾ لم تتمكن من اخماد الحرٌك فً ال

من الجنود جرراء اإلنفجارات المستمرة من األسللحة والمنابل حٌث تفحت جثث الجنود دون 

 .لدرة المسعفٌن الوصول الٌهم

 :وحصل المشهد الجنوبً األول على اسماء بعض المتلى والجرحى وهم

راد ألوٌة العمالمة أفادت مصادر من الساحل الؽربً الٌوم الثالثاء بسموط لتلى وجرحى من أف

 ..والشرطة العسكرٌة فً تصادم طممٌن بالساحل الؽربً

 عصام سعٌد أحمد منذوق الصماتً..لتٌل

 صامت صالح مدحً المعماي..لتٌل

 / وأصاٌة كل من

 زٌاد دمحم همدان الصماتً وأصابته خطٌرة

 ومحسن أحمد سعٌد الصماتً اصابته خفٌفة

افً عدن بعد أجراء لهم االسعافات االولٌة بمستشفى ٌذكر أن المصابٌن تم اسعافهم إلى مش

 ..المخاء نتمنى لهم الشفاء العاجل ونترحم لشهداء الحادث أن ٌسكنهم فسٌح الجنان

 

لتٌل من الموات المرابطة فً الساحل الؽربً واحتراق  18

 طممان لهم شمال الخوخة
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حذر األستاذ /دمحم باحمٌد من ٌهمه االمر ولمن لدٌه ابناء ٌدرسون فً مدٌنة المكال وٌسكنون فً سكنات 

 .ٌات الخٌرٌة من تحول هذه السكنات الى بإر لدعم االرهابتمتلكها ما تسمى بالجمع

وعلك باحمٌد : كثٌر منا ٌعلم أن لم الول الكل بالصعوبات التً تواجه الطالب الجامعً عندما ٌشد الرحال 

 .لطلب العلم خارج مدٌرٌته أو خارج محافظته وذلن لمواصلة دراسته الجامعٌة

وهلة االولى فً التفكٌر بالحصول على سكن أو عزبة طالبٌة وذلن بؤلل وكشؾ باحمٌد ان المعاناة تبدأ منذ ال

كلفة من أجل تخفٌؾ المصروفات الدراسٌة التً انهكت الطالب وبسبب الظروؾ المعٌشٌة التً تشهدها الٌمن 

 .بشكل عام وما سببته الحرب من تؤخٌر فً الرواتب

ت الوادي والصحراء والهضبة وابناء المحافظات وحٌث أن الفبة التً ٌتم استهدافها هم من ابناء مدٌرٌا

األخرى وعدن تحدٌدا والشمال و الذٌن ال ٌملكون سكن فً المدٌنة وبما أننا نعلم بؤرتفاع اسعار الشمك على 

وجه الخصوص بمدٌرٌة المكال هذا إذا كنت سعٌد حظ وتحتاج الى عصا سحرٌة للحصول على شمة ناهٌن 

دٌنة مإخرا والتسدٌد الذي ٌكون بالعملة االجنبٌة )باللاير السعودي( والذي عن األسعار التً شهدتها الم

 .تسبب فً إضافة عبؤ للطالب وارؼامه على البحث عن بدٌل

واضاؾ: وبما أن السكنات الجامعٌة ال تؽطً الكمٌة الهابلة التً تتدفك وتزداد سنة بعد سنة وبسبب رداءة 

بسط الخدمات والتدهور المرٌع للتؽذٌة والتً تإدي الى نفور الطالب السكنات الجامعٌة بشكل كامل وانعدام ا

منها لذلن تجد الطالب فً حالة تخبط ال ٌعلم الى أٌن ٌذهب..ولم ٌتبمى معه سوى خٌار واحد وهو األمر على 

االطالق وبما ان الطالب ٌبحث عن الل التكالٌؾ وتخفٌض المصروفات بمدر المستطاع، فتجده كرها ٌطرق 

ات التابعة لما ٌسمى بالجمعٌات الخٌرٌة او مإسسات )التجمع الٌمنً لالصالح( خصوصا أن سكناتهم سكن

 .تكون بمٌمة اشتران ال بؤس بها تعتبر األفضل من ناحٌة النظافة والترتٌب واأللل كلفة بعد السكن الجامعً

سكنات #اإلصالح وخطرها المادم .. تعرؾ على اوكار 

 اإلرهاب االخوانً فً #المكال



مٌن على السكنات التً لها عدة وحذر من خفاٌا الحزب االرهابً : وحٌنها تبدأ اللعبة من لبل اولبن الماب

مسمٌات ال تعد وال تحصى وتكون تحت إشراؾ مإسسات متعددة وهً فً األصل واحدة المنشؤ وهدفها واحد 

ولكن تم استخدام اسماء عدة لعملٌة التموٌه والتستر وتبدأ تلن السكنات باالستمطاب بشتى الوسابل وبطرٌمة 

ة والبرامج المتعددة والرحالت ومنح الطالب عضوٌة فً التجمع ؼٌر مباشرة للشباب وذلن من خالل االنشط

 ..والخ

إلى طرٌمة ٌستخدمونها إال وهً التستر بالدٌن أي أنهم ٌمومون بعمل حلمات وتحفٌظ للمرآن  وتطرق باحمٌد

ولٌام اللٌل واخرى بعد الفجر وذلن إلدخال مفاهٌم اخرى للشباب وجعلهم ٌنظرون إلى هذا الحزب بطرٌمة 

لدفاع عنهم بؤنهم تعكس نظرة الشارع له والعمل على تحسٌن مظهرهم ألولبن الطالب من أجل الوثوق بهم وا

 .اهل دٌن واعتدال ووسطٌة والخ

واكد إن هذا التجمع االرهابً ٌستمطب الطبمة المتعلمة والحساسة واألهم فً المجتمع على االطالق وذلن من 

أجل خلك جٌل إصالحً إخوانً ، لد تم زرع مفاهٌم اإلخوان المسلمٌن فً ادمؽتهم ، ومن أجل استؽاللهم فً 

 .خدمتهم مستمبال

فان هذه الجمعٌات تمارس عملها تحت مظلة االعمال الخٌرٌة وهً فً ” عدن لنج”ووفك مصادر خاصة ل

االصل لها مآرب سٌاسٌة حزبٌة اخرى اهلكت الحرث والنسل وهً رسالة عاجلة ألصحاب رإوس األموال من 

-طٌبة-البادٌة –ن العو-التجار الحضارم بالمملكة العربٌة السعودٌة الداعمٌن لمثل هذه المإسسات )صلة

 جمعٌة رعاٌة طالب العلم الخٌرٌة( أمثال

 اوالد الشٌخ سالم بن محفوظ

 اوالد الشٌخ صالح بابكر

 اوالد الشٌخ بازرعه صاحب أسطول شركة توٌوتا الٌمن

تابعو أموالكم أٌن تصرؾ؟ وفٌما ٌتم صرفها و … وؼٌرهم من التجار الحضارم ال بمشان وبن الدن وباحمدان

تسخر فً دعم وتموٌل هذه الجماعات التً تمول عشرات السكنات منها الظاهر وما خفً كان ستجدونها 

أعظم وهً رسالة اخرى للمجلس االنتمالً الجنوبً فً التحرن الفوري وانشاء وتبنً عزب وسكنات مستملة 

سٌطرة على لتوفٌر بٌبة مناسبة للطالب الجامعً وفرصة التعوض الٌماؾ التمدد االخوانً الذي ٌحاول ال

 .حضرموت

وفً ذات السٌاق رصد باحمٌد السكنات االخوانٌة فً المكال والتابعة رسمٌا لحزب االصالح وتمولها 

 :”خٌرٌة“مإسسات وجمعٌات تدعً انها 

 روكب… سكن أحمد الجامعً-1

 فلن… اكادمٌة النوري-2

 المساكن… سكن التفوق-3

 سكن األوابل المساكن-4

 سكن حضرموت.. الدٌس-5

 المتضررٌن… سكن المعالً-6

 سكن طٌبه للطالبات. فوه المساكن-7

 فلن….سكن السابر-8

 بوٌش التابع لجمعٌة البادٌة….. سكن الرواد-9

 الدٌس… سكن أبناء األرٌاؾ-10

 المساكن….. سكن تاج الولار-11
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شن مسلحٌن مجهولٌن ٌعتمد انتمااءهم لمسلحً الشرعٌة وحزب 

ٌفا فجر الٌوم الثالثاء على نمطة للحزام األمنً اإلصالح هجوماً عن

 .بمدٌرٌة مودٌة محاافظة أبٌن

واستهدؾ الهجوم نمطة الحزام األمنً فً لرٌة الموز المرٌبة من 

مودٌة حٌث دارت اشتباكات عنٌفة بٌن الطرفٌن انتهت باحباط 

الهجوم وفرار المسلحٌن دزن تحمٌك هدفهم المنشود وهو 

 .السٌطرة على النمطة

وازدادت حالة الفوضى واإلنفالت األمنً فً محافظات الجنوب 

بعد سٌطرت لوات اإلنتمالً على محافظتً عدن وأبٌن ماٌشٌر ان 

الطرؾ األخر الممثل بالشرعٌة وحزب اإلصالح ٌمؾ خلؾ هذا 

 .اإلنفالت انتماماً من لوات اإلنتمالً

 

 ٌؾ ٌستهدؾ نمطة للحزام األمنً فً مودٌة بؤبٌنهجوم عن
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احخذيج بٍٍ كال يٍ لائذ يحىر انجىف  كشفج يصادر ػسكزٌت يطهؼت ػٍ يشادة كاليٍت

انؼسكزي انهىاء ايٍٍ انؼكًًٍ ولائذ انًُطمت انؼسكزٌت انسادست انهىاء هاشى االحًز، اَخهى 

بمٍاو االحًز بصفغ انهىاء انؼكًًٍ اياو ػذد يٍ انًسؤونٍٍ اثُاء حعىر حىلٍغ االحفاق بٍٍ 

 .انسؼىدٌت انزٌاض األسبىع انفائج انحكىيت انًٍٍُت وانًجهس االَخمانً انجُىبً فً انؼاصًت

وبذأث انًشادة انكاليٍت بخىجٍه هاشى االحًز احهاياث ػذة نهؼكًًٍ بٍُها َهب وسزلت يزحباث 

ػذد يٍ انؼساكز وَهب انخًىٌٍ انغذائً نألفزاد انًمذو يٍ انسؼىدٌت انى جاَب ادارة شبكاث 

 .حمطغ وَهب نهًىاغٍٍُ ححج يسًى انجًارن

ها كاليه نهؼكًًٍ: اَج سارق ولاغغ غزٌك باسى انذونت، االيز انذي أثار واظاف االحًز يىج

غعب أيٍٍ انؼكًًٍ انذي وجه أنفاظاً َابٍت نهىاء األحًز انذي باشز انؼكًًٍ بصفؼت لىٌت ػهى 

وجهه لبم أٌ ٌخذخم انحعىر نفط االشخبان ويٍ بٍُهى انهىاء صغٍز ػزٌز لائذ انؼًهٍاث 

 .انًشخزكت

فإٌ انؼكًًٍ واألحًز وجها حهذٌذاث نبؼعهًا ودػا كالً يُهًا اَخز نهمائه وبحسب انًصادر 

 .فً انًٍٍ نخصفٍت حساباحهًا هُان

وجاءث انحادثت األخٍزة كخأكٍذ ػهى حجى انخالفاث وانصزاع ػهى انًال بٍٍ ػذد يٍ انمٍاداث 

طح وٌسخأثز انؼسكزٌت انخابؼت نهادي وسػ ػًهٍاث فساد كبٍزة بذأث روائحها حظهز انى انس

 .انهىاء انؼكًًٍ بجزء كبٍز يُها

 

مشادات كالمٌة تنتهً بصفع هاشم األحمر للعكٌمً امام عدد 

 من المسبولٌن فً الرٌاض
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عناصر حزب اإلصلالح وملٌشٌاته والمبابل فً   بٌن  إندلعت فجر الٌوم الثالثاء، مواجهاتعنٌفة

 محافظة مؤرب شرق الٌمن

حٌث نصب مسلحون ” معبد الشمس“ولالت مصادر لبلٌة أن المواجهات اندلعت فً مفرق 

لطاع على نالالت النفط فً المنطمة، وهو ما ” ال عمار“لطان العرادة من لبٌلة المحافظ س

 . إلرسال تعزٌزات لرفع المطاع بالموة” االصالح“  دفع بموات

 . ”االخوان“واتسعت رلعة المواجهات إلى المدٌنة مع انخراط لبابل فً عبٌدة بالمتال ضد 

استخدم فٌها اسلحة ثمٌلة  وافادت المصادر بانفجارانبوب للنفط جراء المواجهات التً

 .ومتوسطة

ومنذ اعالن حكومة هادي لبل اشهر استبناؾ تصدٌر النفط من صافر، تصاعد وتٌرة الصراع 

 .بٌن الطرفان خصوصا على عابدات حماٌة الماطرات

وتحضا لبابل مؤرب منذ عمود بامتٌازات حماٌة مرور الماطرة فً مناطك نفوذها ممابل مبالػ 

ربط   كانوا ٌوردون تلن العابدات إلى حساباتهم وتولفت مع الذٌن ” خواناال“مالٌة، لكن 

مركزي مؤرب بعدن، لرروا انتزاع امتٌازات المبابل فً الحماٌة وحصرها على لادتهم 

 .العسكرٌٌن

  وهذه لٌست المرة االولى التً ٌخوض فٌها الطرفان مواجهات من هذا النوع

 

مواجهات عنٌفة بٌن عناصر اإلصالح ولبابل مسلحة فً 

 محافظة مؤرب
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الٌوم الثالثاء محافظة ” رٌستوفر هنزل”ى الٌمنزار السفٌر األمرٌكً لد

األمنً   باحثاً معه الوضع” فرج سالمٌن البحسنً“حضرموت والتمى بالمحافظ 

 .الماسٌة التً ٌمرر بها البد  والخدمً الذي تعٌشه المحافظة وسط الظروؾ

وتطرق اللماء لحدٌث حول مولع محافظة حضرموت الهام والثروات النفطٌة 

 .والسمكٌة التً تحوٌها المحافظة وكٌفٌة استثمارها للخدمة المجتمعوالمعدنٌة 

وتزامنت زٌارة السفٌر األمرٌكً المشبوهة لحضرموت مع لماء جمع بٌن السفٌر 

” عٌدروس الزبٌدي“وربٌس المجلس اإلنتمالً الجنوبً ” ماٌكل آرون”البرٌطانً

ٌاض ومستمبل حٌث بحثا مع بعض إتفاق الر” أبو ظبً“فً عاصمة اإلمارات 

 .البلد السٌاسً واألمنً مثمناً الزبٌدي الدور البرٌطانً فً المنطمة

وجاءت هذه اللماءات والزٌارات الخطٌرة متزامنة مع نمل السعودٌة لوات كبٌرة 

الى محافظات الجنوب بهدؾ اعادة اإلنتشار من اجل حكم هذه المحافظات بعٌدا 

لذي جعل زٌارات ولماءات سفراء امرٌكا عن الشرعٌة واإلنتمالً الجنوبً األمر ا

وبرٌطاانٌا محل شن لدى اللكثٌر من الجنوبٌٌن معتبرٌن ذلن ضمن مخطط 

 .السعودٌة إلحتالل الجنوب وتمكٌن البرٌطانٌٌن واألمرٌكٌٌن منه

وجعل مولع الجنوب الجفرافً الدول العظماء تتهاوى لسٌطرة علٌه فمد فعل 

اجهم بثورة جنوبٌة ضحٌتها االؾ الشهداء فٌما البرٌطانٌٌن من السابك وتم اخر

 . ٌسعى اإلنتمالً الجنوبً والسعودٌة إلعادة مشرٌع اإلحتالل للجنوب مجدداً 

 

 سباق برٌطانً امرٌكً على الجنوب..لماءات وزٌارات فً

 حضرموت وابوظبً بتنسٌك سعودي



 م 2019  \ 11\ 19التاري    خ    " حصاد األسبوع                             األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

” خالد النسً“دعا المحلل السٌاسً والعسكري الجنوبً العمٌد 

الجنوبٌٌن الى ترحٌل وزراء الشرعٌة العابدٌن الى عدن للتصرؾ 

 .م بدون رجعةكضٌوؾ او ترحلٌه

واشار النسً فً تؽرٌدة له على توٌتر الى ان الجنوبٌٌن لدموا لوافل من 

الشهداء من اجل فن االرتباط وعودة الجنوب دولة مستمله ذات سٌادة 

 .هذا ما ٌسعى له كل الجنوبٌٌن

أن عودة ربٌس الحكومة وبعض الوزراء ال ٌعنً التنازل ” النسً“ولال 

 .اللة مع التحالؾ فرضت هذاعن هذا المطلب ولكن الع

واضاؾ هم مجرد ضٌوؾ وعلٌهم التعامل على هذا األساس أو سٌرحلون 

 .دون رجعه

 

 

خبٌر عسكري جنوبً ٌدعو الجنوبٌٌن الى ترحٌل وزراء من 

 عدن الى ؼٌر رجعة
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اسمط مسبولٌن فً وكالة سبؤ لألنباء التابعة للشرعٌة فً العاصمة عدن علم 

الجنوب من على مبنى الوكالة بتوجٌهات من الموات السعودٌة وتواطإ وضح من 

نتمالً الجنوبً الذي ولع على التخلً عن المضٌة الجنوبٌة فً إتفاق المجلس اإل

 .الرٌاض

وفوجى المواطنون بالتواهً الٌوم بانزال علم الجنوب من فوق مبنى وكالة سبا 

 .لالنباء بالتواهً والمطل على رصٌؾ السٌاح بالتواهً

الوكالة  واعتبر ناشطون انزال علم الجنوب خطوة تصعٌدٌة من المابمٌن على فرع

 .فً هذا التولٌت والذي ٌجري فٌه تنفٌذ اتفاق الرٌاض

ورجح مرالبون عدم عودة العلم الى المبنى طالما ان ربٌس الوزراء متواجد فً 

عدن وتنفٌذ خطوة هامة من اتفاق الرٌاض وهً عودة الحكومة حٌث ٌنص واحد 

الطابفٌة التً  من بنود اإلتفاق على ضرورة تخلً المجلس اإلنتمالً عن الشعارات

 .ٌمصد بها شعارات الجنوب والمضٌة الجنوبٌة

 

بتوجٌهات سعودٌة وتواطإ من اإلنتمالً..إسماط علم الجنوب من 

 مبنى وكالة سبؤ بالتواهً
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بعد ساعات من عودة الحكومة الى عدن وجه المجلس االنتمالً الجنوبً اتهامات 

اإلصالح بالولوؾ وراء الفوضى األمنٌة فً المحافظات الجنوبٌة، ولالت   لحزب

نالشت فً اجتماعها   ةهٌبة رباسة المجلس االنتمالً ان الهٌب  ممربة من

عمدته، الٌوم االثنٌن، التطورات العسكرٌة األخٌرة وتصعٌد لوات هادي   الذي

 .المسنودة بمسلحً اإلصالح فً محافظتً شبوة وعدن

األمانة العامة لالنتمالً، فً اجتماعها الٌوم أن الهجمات التً شنتها لوات   وأكدت

حافظات شبوة وأبٌن وعدن تهدؾ هادي واإلصالح على موالع لوات الحزام فً م

 . لعرللة مسار اتفاق الرٌاض وتكشؾ نواٌا االخوان ال فشالة والتهرب من تنفٌذه

واتهم االنتمالً حزب اإلصالح زعزعة األمن واالستمرار فً مدٌنة عدن، والتً 

فً منطمتً الشٌخ   كان آخرها الهجمات التً شنتها على لوات الحزام األمنً

 . عدن  ، بمدٌنةعثمان ودار سعد

وكان عضو المجلس فضل الجعدي لد اتهم فً ولت سابك عبر حسابه فً توٌتر 

الشرعٌة بحشد لواتها الى شمرة فً محافظة ابٌن بهدؾ افشال اتفاق الرٌاض 

 وتفجٌر االوضاع فً الجنوب من جدٌد

ٌؤتً ذلن بعد ساعات على دعوة أطلمها ربٌس الهٌبة العلٌا لحزب اإلصالح، دمحم 

الٌدومً، طالب فٌها أنصاره بالزحؾ صوب عدن واستعادة المحافظات الجنوبٌة 

الوالعة تحت سٌطرة االنتمالً، األمر الذي فسره مرالبون بنٌة الحزب تفجٌر 

 .الوضع عسكرٌاً فً تلن المحافظات

وضاع إلنتمالً ٌتهم حزب اإلبعد ساعات من عودة الحكومة..ا

 منٌة بعدنألبالولوؾ خلؾ الفوضى ا
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وصل ربٌس الوزراء الدكتور معٌن عبدالملن الٌوم االثنٌن ومعه عدد من 

إلى مطار عدن الدولً لادماً من السعودٌة ومنع عدد من الوزراء 

 الوزراء والمسبولٌن من العودة مع الحكومة .

وُمنع وزٌر الشباب والرٌاضة األستاذ ناٌؾ البكري، ووزٌر التربٌة 

والتعلٌم الدكتور عبدهللا لملس، ووزٌر النفط والمعادن اوس عبدهللا 

، ونابب وزٌر الخدمة المدنٌة العود، ووزٌر الصحة الدكتور ناصر باعوم

 ووكٌل وزارة الداخلٌة من العودة برفمة ربٌس الحكومة إلى عدن.

هذا وتعثرت عودة الحكومة ألٌام بعد التولٌع على اتفاق الرٌاض جراء 

الخالؾ الذي الزال لابماً بٌن الشرعٌة والمجلس اإلنتمالً الجنوبً حتى 

 اللحظة

 

وصول ربٌس الوزراء الى عدن واإلنتمالً ٌنجح فً منع وزراء 

 من العودة
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سً سامً حروبً إن الولت حان لرحٌل األطراؾ لال الصحافً والسٌا

 م بعد أن فشلت فشالً ذرٌعاً .5648التً تصدرت المشهد بعد عام 

وأكد الصحافً سامً حربً إن إحراق مواطن بداخل سٌارته فً محافظة 

 عدن وتحدٌداً بخور مكسر حً اكتوبر، ٌمثل نموذجاً للفشل الذرٌع .

بخور مكسر نموذج حً ٌبٌن ان وأشار حروبً إلى أن إحراق المواطن 

فشلت فشالُ ذرٌعاً وكانت  5648األطراؾ التً تصدرت المشهد بعد 

 شرٌكةً فً كل تلن الجرابم وحان ولت رحٌلها .

 

 

 

 

صحفً جنوبً: الولت حان لرحٌل األطراؾ التً تصدرت المشهد 

 م5648بعد عام 
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لال مواطنٌٌن انه تضررت عدد من المنازل واحترلت أخرى جراء 

حٌن االشتباكات التً اندلعت لٌلة البارحة بٌن لوات االمن ومسل

 بمدٌنة الشٌخ عثمان ودار سعد.

ولال مواطنون فً مدٌنة الشٌخ عثمان ودار سعد ان منازلهم 

 تضررت جراء االشتباكات بعد دخول االعٌرة النارٌة إلٌها.

 واضافوا ان االشتباكات تسببت باحتراق عشرة من فً المدٌنتٌن.

واندلعت امس االحد اشتباكات عنٌفة بٌن لوات االمن ومسلحٌن 

مدٌنة الشٌخ عثمان ودار سعد، واستمرت حتى صباح الٌوم ب

جنود من لوات طوارئ أمن عدن،  1االثنٌن، وتسببت بإصابة 

 وممتل واصابة عدد من المسلحٌن، حسب مصدر أمنً.

 

 

 

عدن..إحراق عدد من المنازل وتضرر أخرى جراء اشتباكات دار 

 عثمانسعد والشٌخ 
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مة اتسع نطاق اإلشتباكات بٌن لوات الحزام األمنً ومسلحٌن من ابناء المدٌرٌة فً مدٌرٌة دار سعد بالعاص

 . عدن الى األحٌاء المجاورة للمدٌنة وصوال الى مدٌرٌة الشٌخ عثمان

ولالت مصادر أمنٌة ان اإلشتباكات اتسع نطالها ووصلت الى مدخل شارع التسعٌن. ومحٌط جولة السفٌنة 

واصبحت ومن الصعوبة اخمادها وسمط خاللها لتلى وجرحى من الطرفٌن اال ان الحزام األمنً هو المتضرر 

 .اطمم من الموات الحزام 6بر منها حٌث احرق واعطب المسلحٌن األك

وانلعت إلشتباكات بعد التحام لوات الحزام لمناازل مواطنٌٌن فً دار سعد واعتملت عناصر محسوبة على 

الشرعٌة وحزب اإلصالح األمر الذي ٌإكد ان الشرعٌة ولادتها بدأو فً خطوة استعادة عدن من مدٌرٌة دار 

 .كتراث بإتفاق الرٌاض الذي بات فً مهب الرٌحسعد وعدم اإل

من جانبه لال مصدر فً لوات الحزام ان لوات الحزام االمنً تمكنت من احكام لبضتها االمنٌة على مدٌرٌة 

دار سعد بعد اشتباكات لٌلٌة مع بالطجة ومخربٌن ادت الى ممتل واصابة العشرات منهم باالضافة الى جرح 

 عدد من الجنود. و

مصدر فً الحزام االمنً ان الموات تمكنت من الماء المبض على عدد من المخربٌن ومروجً الحشٌش لال 

 .فً مدٌرٌتً دارسعد والشٌخ عثمان خالل الحملة االمنٌة باإلضافة الى ممتل وجرح عدد منهم

،خالل  جنود من لوات الطوارئ والدعم األمنً التابعة إلدارة أمن عدن 1وأضاؾ المصدر أنه تم إصابة 

 .المواجهات مع العناصر التخرٌبٌة الخارجة عن المانون فً مدٌرٌتً الشٌخ عثمان ودار سعد

ولفتت المصادر، إلى أنه تم إرسال تعزٌزات أمنٌة إلى مدٌرٌات دار سعد والشٌخ عثمان والمنصورة ، مما 

ٌن أمنٌا وإٌداعهم السجن أدى إلى السٌطرة على الوضع األمنً حٌث تم اعتمال عدد من البلطجٌة والمطلوب

 . التخاذ اإلجراءات المانونٌة بحمهم

 وتؤتً هذه األشتباكات وسط تعثر فً تنفٌذ اتفاق الرٌاض الذي ترعاه المملكة اللعربٌة السعودٌة

إتساع نطاق اإلشتبان فً دار سعد وسموط العشرات بٌن لتلى 

 وجرحى حتى اللحظة
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شنت لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح فً محافظة شبوة الٌوم األثنٌن 

خرٌن موالٌٌن للمجلس حمللة اختطافات واسعة طالت مواطنٌٌن وا

 .اإلنتمالً الجنوبً بحجة انهم مطلوبٌن أمنٌاً 

ولالت مصادر محلٌة ان لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح اختطفوا الٌوم 

 . العشرات من المواطنٌٌن والتادتهم الى اماكن مجهولة

ولالت المصادر ان حملة اإلختطافات استهدفت مدٌرٌة حبان وركزت على 

جد لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح حٌث اصدرت كل المعارضٌن لتوا

 .لابمة باسماء مواطنٌٌن وهاجمت منازلهم للمبض علٌهم

 

 

 

 لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح تختطؾ العشرات من ابناء شبوة
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، كتب اٌؽور سوبوتٌن، فً ”الرٌاض تخرج من الصراع مع أبوظبً“تحت عنوان 

، حول األسباب التً تدفع الرٌاض إلى تفعٌل الجهود إلنهاء ”نٌزافٌسٌماٌا ؼازٌتا“

 .الٌمنالصراع فً 

وجاء فً الممال: تعزز المملكة العربٌة السعودٌة عملٌة التسوٌة فً الٌمن، عشٌة 

 41الطرح العام األولً ألسهم شركة أرامكو السعودٌة، أمام المستثمرٌن، فً الـ 

 .من نوفمبر الجاري

فبعد اتفاق بٌن الحكومة والجنوبٌٌن فً ولت سابك من هذا الشهر، تحرص 

حوثٌٌن إلى طاولة المفاوضات. لكن الخبراء ٌمولون إن طرح الرٌاض على جذب ال

أسهم شركة النفط العماللة لالكتتاب العام لٌس هو السبب األهم لزٌادة النشاط 

 .الدبلوماسً

وفً الصدد، لال األستاذ المساعد فً لسم الدراسات الشرلٌة واإلفرٌمٌة بالمدرسة 

لمد تعبت المملكة العربٌة “ساٌٌؾ: العلٌا لاللتصاد، فً سان بطرسبرغ، لٌونٌد اٌ

السعودٌة إلى حد بعٌد من األزمة الٌمنٌة، وتجري محاوالت للخروج منها منذ 

بعض الولت، وفً أنها لم تكلل بالنجاح أمر آخر. المشكلة الثانٌة هً أن ذلن كان 

صحٌفة روسٌة: أسباب دفعت الرٌاض إلى تفعٌل الجهود إلنهاء 

 الصراع فً الٌمن



صراعا ضد تهدٌد الحوثٌٌن ومإتمر الشعب العام الذي دعمهم. فً اآلونة األخٌرة، 

 .”الصراع بٌن اإلمارات والسعودٌة، وكذلن الموى التً اعتمدتا علٌها اشتد

وبمٌت ملحة مسؤلة الحفاظ على الٌمن ضمن حدوده الحالٌة واالعتراؾ بشرعٌة 

الربٌس الٌمنً عبد ربه منصور هادي من جانب المجلس االنتمالً الجنوبً 

 .االنتمالً

ة موالؾ المملكة العربٌة من الواضح أن ذلن كله ٌضرب بشد“فٌمول اٌساٌٌؾ: 

وبحسبه، فإن التوتر بٌن الرٌاض وأبو ظبً ال ٌناسب أي منهما، ”. السعودٌة

وهو ٌرى أن االكتتاب العام األولً على ”. هذا ما دفع الطرفٌن إلى حل وسط”و

أسهم شركة أرامكو السعودٌة ولرب االنتخابات األمرٌكٌة أصبحا عاملٌن 

دٌون ٌخشون أن ٌصل شخص من معسكر محرضٌن لهذه العملٌة. فالسعو

 .الدٌممراطٌٌن إلى السلطة فً الوالٌات المتحدة

لمد راكم النزاع الٌمنً إمكانٌة كبٌرة “وخلص ضٌؾ الصحٌفة إلى المول: 

لزعزعة االستمرار داخل المملكة العربٌة السعودٌة نفسها. وبالتالً، فال ٌمكن أن 

، لتفعٌل الرٌاض نشاطها ”ب الوحٌدٌكون طرح أرامكو السعودٌة لالكتتاب السب

 .نحو التسوٌة فً الٌمن
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اعلنت عملٌات الحزام االمنً فً لطاع احور رفع الجاهزٌة المتالٌة لدرجة المصوى لجمٌع 

 .السراٌا والنماط

ة ولالت عملٌات الحزام أن لٌادة المطاع لد استدعت كافة الموات الى جمٌع موالعها الرسمٌ

 .وذلن بعد ورود معلومات عن تحركات لموات االصالح من مدٌنة عتك باتجاه شمره

واشارات العملٌات أن لوات الحزام سٌتصدى لكل الملٌشٌات الؽازٌة بٌد من حدٌد مشٌرة الى 

 . توجب الموات الحٌطة والحذر

رة فً نوفمبر تظاه41أفشلت لوات الحزام األمنً صباح الٌوم األحد  وعلى ذات الصعٌد

زنجبار دعا لها محافظ محافظة أبٌن اللواء ابو بكر حسٌن تدعو لالنتفاضة ضد التحالؾ 

 . العربً وشعارات ترفض اتفاق الرٌاض والمطالبة ببماءه محافظا للمحافظة

وتؤتً هذه المسٌرة بعد عودة محافظ أبٌن الى عمله بعد هروبه ومباركته لموات اإلصالح 

المحافظة ، والذي عاد إلٌها بعد اكثر من شهر من التخبط بٌن اإلرهابٌة عند التحامهم 

الرٌاض ومؤرب والمنطمة الوسطى بوساطة من لٌادة الحزام األمنً والتدخل السرٌع لمواصلة 

 . عمله محافظا لمحافظة أبٌن لبل تنفٌذ اتفاق الرٌاض

رس لتسٌٌر فعالٌة وٌعد هذا التخبط لمحافظ أبٌن بعد حشد عمال البلدٌه والصحه وطالب المدا

ومسٌرة تطالب ببمابه على رأس السلطة المحلٌة ومناهضة التحالؾ العربً وتحمل شعارات 

العداء لمضٌه الجنوب فً سابمة سهلت الطرٌك لدخول لوات اإلصالح اإلرهابٌة الى العاصمه 

 . عدن

ا وفشله فً الجدٌر ذكره أن محافظ أبٌن لد أخفك فً لٌادة المحافظة منذ تعٌٌنه محافظا له

توصٌلها الى بر األمان بعد تولٌه مناصب لابدا ألحد االلوٌة ومحور ابٌن وترلٌته الى رتبة 

لواء الذي ظل عاجزا خالل تلن الفترة عن تؤدٌة مهامة للنهوض بالمحافظة وانتشالها من 

وضعها المزري فً ظل وجود حاشٌة من مدراء االدارات فً السلطة المحلٌه أثبتت فشلها 

 . ل الفترة الماضٌهخال

الحزام األمنً ٌرفع الجاهزٌة فً شمرة وٌممع إحتجاجات للشرعٌة 

 فً زنجبار
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استحدثت لوات النخبة الشبوانٌة الٌوم األحد نماط عسكرٌة جدٌدة فً مدٌرٌة حبان بمحافظة 

شبوة تمهٌداً لرد لاسً وؼٌر مسبوق على على جرابم لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح 

 . بالمعتملٌن من أبناء المحافظة ومن لوات النخبة الشبوانٌة بالذات

ولالت مصادر فً لوات النخبة ان اإلستحداثات الجدٌدة من شانها ردع اي تصعٌد لموات 

الشرعٌة وحزب اإلصالح خصوصاً بعد استحداثهم معسكرات جدٌدة لتدرٌب جماعات ارهابٌة 

ومن جهة أخرى للرد على جرابم اإلخوان بحك المعتملٌن فً سجونها وعدم احترام إتفاق 

 . الرٌاض وتنفٌذه

استحداث النخبة نماط عسكرٌة شهدت مدٌرٌة حبان توتر أمنً وانتشار مسلح لموات  وعمب

الشرعٌة وحزب اإلصالح الذٌن بدروهم ٌخططون لشن هجمات على لوات النخبة حٌث لامت 

 .بمالحمة المواطنٌٌن وتجرٌدهم من سالحهم لشخصً اضافة الى اعتمال البعض منهم

وتر أمنً كبٌر بعد استحداث النخبة الشبوانٌة بمٌادة وتشهد محافظة شبوة منذ امس السبت ت

نماط أمنٌة فً مدٌرٌة رضوم رداً على خرولات لوات الشرعٌة وحزب   عبداله البوحر

 اإلصالح المستمرة إلتفاق الرٌاض واإلستمرار بحمالت اإلعتماالت والمداهمات

 

نً كبٌر ٌنذر بإنفجار الوضع شبوة على صفٌح ساخن..توتر أم

 ”حبان“إبتداءاً من 
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لى محتجٌن من عمال النظافة اطلك جنود شرطة التواهً الٌوم األحد النار ع

 .طالبوا بتحسٌن وضعهم المعٌشً وتسلٌم رواتبهم

نوفمبر  41تعرضوا الطالق نار الٌوم األحد   ولالت مصادر محلٌة ان عمال نظافة

 .، أثناء ولفة احتجاجٌة نفذوها فً محافظة عدن، جنوب الٌمن5643

ٌة لعمال النظافة، وأطلك جنود من شرطة مدٌرٌة التواهً على الولفة االحتجاج

 .والتً نفذوها للمطالبة بتحسٌن وضعهم المعٌشً

وحسب المصادرر فان النٌران اُطلمت جوار الولفة وعلى رإوس المحتجٌن من 

 .جنود من شرطة التواهً 6لبل 

وتعٌش العاصمة عدن فوضى وإنفالت أمنً كبٌر تسبب به على وجه الخصوص 

ماته ألبناء الجنوب بإعادة اإلعمار وتوفٌر التحالؾ العربً الذي تخى عن كل التزا

الخدمات وتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة للمواطنٌن ممابل أخذ الشباب وتجنٌدهم لمتال 

 الحوثٌٌن

 

 

 

 ال النظافة.شرطة التواهً تطلك النار على محتجٌن من عم
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رفعت الموات السعودٌة العلم السعودي فوق للعة صٌرة التؤرٌخٌة فً خطوة 

ات المباشرة للسعودٌة بنهج اؼضبت ابناء الجنوب الذٌن بدورهم وجهوا اإلتهام

دور المحتل فً عدن كاشفة عن مخططها اإلستعماري الذي استخدمت فٌه 

 .الشرعٌة واإلنتمالً لتمرٌره

واتهم ناشطون جنوبٌٌن السعودٌة بنهج خطى أبو ظبً فً انتهان السٌادة الوطنٌة 

 .بعد رفع الموات السعودٌة العلم السعودي فوق للعة صٌره

سعودٌة علم بالدها فوق للعة صٌرة، بعدن وسط استنكار واستٌاء ورفعت المواتال

الجنوبٌٌن الذٌن اعتبروا رفع العلم السعودي فً لمة للعة صٌرة، انتهاكاً للسٌادة 

 .الوطنٌة، ودلٌالً على مضً الرٌاض على خطى أبو ظبً فً المحافظات الجنوبٌة

مارات وحكومة هادي، وٌعطً اتفاق الرٌاض بٌن المجلس االنتمالً الموالً لإل

 ً  .الصالحٌات الكاملة للسعودٌه فً إدارة الجنوب عسكرٌاً والتصادٌاً وسٌاسٌا

وٌرى مرالبون أن تسلم السعودٌة زمام األمور فً عدن تبادل لألدوار بٌنها 

 .واإلمارات الحتالل عدن

 .وٌؤتً رفع العلم السعودي بعد أٌام من إنزال علم الجنوب

السعودٌة تنتهن سٌادة الجنوب وترفع العلم السعودي فً أشهر 

 معلم تؤرٌخً بعدن
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ً جرٌمة تعكس حال اللعاصمة عدن فً ظل سٌطرت الشرعٌة واإلنتماي الجنوبً ف

بدعم التحالؾ العربً احرق مسلحٌن مجهولٌن ظهر الٌوم األحد مواطن داخ 

سٌارته بعد ان اطموا النار علٌه واردوه لتٌالً امام مستشفى العٌون فً مدٌنة خور 

 .خور مكسر بالعاصمة عدن

ان ان مسلحٌن على متن دراجة نارٌة اطلموا الرصاص ولال مواطنٌٌن وشهود عٌ

على مواطن كان داخل سٌارته امام مستشفى العٌون بخور مكسر والذو بالفرار 

لبل وصول األجهزة األمنٌة التً تصل دابماً بعد فرار المسلحٌن كسابر بمٌة 

 .الجرابم

حرٌك وحسب المصادر فإن جثة المواطن تفحمت ولم ٌستطٌع الحاضرٌن اخماد 

 . السٌارة

وازدادت نسبة الجرٌمة خالل األٌام الملٌلة الماضٌة خصوصاص بعد التولٌع على 

اتفاق الرٌاض الذي من المفترض ان تكسب عدن نوعاً من اإلستمرار طالما انها 

 .خضعت للحكم السعودي بتفوٌض من المجلس اإلنتمالً والشرعٌة

إحراق مواطن وسٌارته بعد لتله من لبل مجهولٌن فً خور مكسر 

 ن..تفاصٌل الجرٌمةبعد
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ً الذي تشهده العاصمة عدن واللذي تسبب به الشرعٌة استمراراً لإلنفالت األمن

والتحالؾ واإلنتمالً الجنوبً لمً مواطن مصرعه لبل للٌل بنٌران مسلحٌن فً 

 .مدٌرٌة خور مكسر بعدن

ولال شهود عٌان ان مسلحٌن مجهولٌن اطلموا من مسدسات على شخص كان 

ر مكسر والذوا على متن سٌارة امام مستوصؾ العٌون بحً اكتوبر بمدٌرٌة خو

 بالفرار.

 6ارتكب خاللها جرٌمتان شنٌعتان اهمهن لتل  57وتؤتً هذه الحادثة بعد الل من 

 ملٌون لاير. 26اطفال لرجل اعمال من فً محاولة لنهب امواله البالؽة 

 

 

 

 عدن..مسلحٌن ٌمتلون مواطن امام مستوصؾ العٌون بكرٌتر
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احتشد جمع من ابناء عدن من شخصٌات اجتماعٌة ووطنٌة وعامة و عدد من المواطنٌن 

لمحبٌن لعدن ومعالمها وتارٌخها استجابه للدعوة التً اطلمها الشخصٌة االجتماعٌة وربٌس وا

لجنة الدفاع عن حراس ساعة بج بن والمعالم التارٌخٌة و االثرٌة فً محافظة عدن الشٌخ 

 .احمد المرٌسً المدٌر العام للمإسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم عدن

صرة ومعبرة رحب واعجب بها كل الحضور حٌث لال جبنا حٌث تحدث المرٌسً بكلمة مخت

إلى هذا المكان من اجل عدن لٌس لنا اي انتماء ؼٌر عدن جبنا نمول عدن ملن كل ابناءها 

بمختلؾ الوانهم واشكالهم ومعتمداتهم وجنسٌاتهم عدن ٌعنً الحب والحب ٌعنً العطاء 

العشوابً فوق معالمها وعلى والتضحٌة والبدل ولٌس البسط والطمس لهوٌتها والبناء 

 .سواحلها وشواطٌها وفً سفوحها وعلى جبالها

عدن ٌعنً هوٌة وانتماء عدن حضن األم الدافا والحنون التً احتضنت كل   وتابع لابال

عشالها ومحبٌها دون تمٌز او تفرٌك احتضنت األبناء واألهل والساكنٌن فجمٌعهم ابناءها 

والعجمً والضالعً والٌافعً والحضرمً واالبٌنً  الصومالً العدنً والهندي العدنً

 .والشبوانً والمهري والسمطري ومن كل بالدالٌمن والؽرب والعرب

عدن مدٌنة كونٌة كونت لوحة جمٌلة ورابعة من كل األطٌاؾ )فسٌفساء(   واشار المرٌسً

ل من ٌحترم الكل فٌها ٌكمل األخر ال تعرؾ الحمد او الضؽابن او الكراهٌة. مضٌفا عدن ملن ك

 .عادتها وثمافتها وتارٌخها ولوانٌنها وٌحترم ابناءها وأهلها وساكنٌها

واختتم بالمول رسالتً الول ان هنا من حاول بطرٌمة او اخرى حرؾ الهدؾ الذي خرجنا من 

اجله اال انه لم ٌوفك لنا الهدؾ الذي خرجنا من اجله هو البسط على معالم عدن ولٌس لنا 

نً ان اشكر كل من حضر وساهم وشارن عامة ولألستاذ ودٌع امان تحٌة هدؾ اخر وال ٌفوت

خاصة على كل ماٌموم به وهو المحرن والدٌنمو لكل هده الفعالٌات وهو من أوابل من دعو 

 .لمثل هده الولفات

عدن تحتشد للدفاع عن معالمها التارٌخٌة من البسط العشوابً #

 عمب دعوة اطلمها المرٌسً
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كشؾ مدٌر عام مدٌرٌة المعال فهد المشبك تفاصٌل صادمة حول جرٌمة لتل 

 .ر فً منزله فً مدٌنة المعالالمواطن جالل كو

 6والتً لال انها استخدمت من لبل ” فاس ” ونشر مشبك صورة ألداة الجرٌمة 

اطفال هم من ارتكبوا جرٌمة المتل على خلفٌة مطامع الحصول على اموال 

 . الضحٌة

 : ”فٌسبون“ولال المشبك فً تؽررٌجة له على مولع التواصل 

لتل اخونا وحبٌبنا رحمة هللا علٌه جالل كور  هذه اداة الجرٌمة التً تم فٌها ”

 .واسال هللا ان ٌسكنه جناته

وبفضل هللا ومن ثم جهود شرطة المعال ممثله بمابدها العمٌد دمحم العلوانً وناببه 

النمٌب ناصر حمود ومدٌر البحث عبدالعزٌز الضالعً وافراد من شرطة المعال 

لشرطه العسكرٌه العمٌد انٌس العولً وافراد التحرٌات والشكر موصول لالخ لابد ا

 : على ما لامو به من جهود جباره بالمبض على المتهمٌن وهم

 سنه 48الطفل ٌاسر عبدهللا العمر 

طفل واثنٌن من اصدلابه ٌمتلون رجل …فاجبة كبرى بعدن

 أعمال لنهب أمواله



 سنه 48والطفل ٌونس طارق 

 سنة 47والطفل ابن اخت المجنً علٌه رحمه هللا خالد ابوبكر

حٌث كانوا وبعد التحمٌك وبحضور وكٌل نٌابة االحداث اعترفوا بالجرٌمة 

ملٌون لاير  26مخططٌن لها منذ شهر وبعد معرفتهم بان المرحوم فً حوزته 

ٌمنً من ابن اخته تحركوا ٌوم الخمٌس المساء ولاموا بارتكاب الجرٌمه وبتفتٌش 

المنزل ولم ٌجدوا اي مبلػ وبعدها تحركوا الى كرٌتر ورموا الفاس فً صٌره فً 

الى صٌره ومعهم احد المتهمٌن ودلهم ع البحر ومن ثم امرنا بالتحرن مباشرة 

المكان وباالستعانه بؽواص من كرٌتر ووجد الفاس وتم تسلٌمه لشرطة المعال و 

 . ما زال التحمٌك جاري

 وسوؾ ٌتم موافاتكم اول باول عن هذه الجرٌمه الشنعاء التً هزت ابناء المدٌرٌة

ً من بعض االخوه حبٌت اختصر لكم تفاصٌل الوالعه لكثر الرسابل التً وصلتن

 عن التفاصٌل

ونسال هللا ان ٌتؽمده برحمته وٌلهم اهله ودوٌه الصبر والسلوان وانا هلل وانا الٌه 

 راجعون..انتهى منشورالمشبك

هذا وباتت العاصمة عدن مدٌنة تنتشر فٌها الجرٌمة بشتى انواعها نتٌجة للسهوة 

 . جرابم لسهولتهاارتكابها حٌث اصبح فً زمن الفوضى األطفال ٌإتكبون ال

وتعد هذه الحادثة خطٌرة لؽاٌة على اطفال العاصمة عدن حٌث وصل الحال 

بالشرعٌة والتحالؾ الى تمكٌن األطفال من ارتكاب الجرابم وصنع مستمبل ملٌا 

 بالدماء والجرٌمة لهم

 


