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كشفت مصادر عسكرٌة عن اعمال تعسفٌة ٌمرسها لٌادات عسكرٌة فً الجٌش 

الوطنً المرابط على الحدود السعودٌة ضد مبات الجنود والمٌادات اخرها تسلٌم 

جندي للموات  33من المٌادات و 2” مجلً ٌاسر”المابد الممرب من علً محسن

 .السعودٌة لغرض اعتمالهم وتعذٌبهم جراء مااسماه تمردهم على توجٌهاته

من لادة كتابب اللواء الخامس وٌاسر  2ولالت المصادر ان خالفات نشبت بٌن 

من الجنود اآلخرٌن وتسٌمهم للموات  33مجلً دفع األخٌر بالمبض علٌهم مع 

 .السعودٌة

األربعاء، كشفت مصادر عسكرٌة ٌمنٌة، عن تعرض مجندٌن ٌمنٌٌن ضمن ومساء 

لواء عسكري سعودي فً محافظة صعدة شمالً غربً الٌمن، لممع عنٌف 

بالرصاص الحً بعد إعالنهم تمردهم عن المٌادة السعودٌة للمعسكر إلخماد 

 .تمردهم

 .وجرٌحوأكدت المصادر سموط العشرات من المجندٌن الٌمنٌٌن ما بٌن لتٌل 

لٌادات الشرعٌة فً الحدود..عصا الموات السعودٌة على 

 المجندٌٌن الٌمنٌٌن إلهانتهم وتعذٌبهم



سبب تمرد ” عن مصدر عسكري لوله، إن ” المدس العربً“ونملت صحٌفة 

المجندٌن الٌمنٌٌن عن المٌادة السعودٌة راجع إلى إدارة المٌادة العسكرٌة غٌر 

الكفإة وغٌر المهنٌة لمعسكر لواء الفتح التابع للسلطات السعودٌة حٌث ٌمود 

ة، رداد الهاشمً، والذي كان المعسكر الشٌخ السلفً الٌمنً الموالً للسعودٌ

أودى بحٌاة أكثر من ثالثة آالف عسكري ٌمنً، ومثلهم أسرى ومفمودون، حٌن 

لادهم إلى معركة مكشوفة فً وادي كتاف فً محافظة صعدة فً اغسطس الفابت 

أمام مسلحً جماعة الحوثً، الذٌن أحكموا علٌهم الخناق وأبادوا هذا العدد الكبٌر 

 .”من العسكرٌٌن

لم تكترث بما ارتكبه الهاشمً من “ار المصدر إلى أن السلطات السعودٌة وأش

فشل عسكري ذرٌع، لفمدانه المإهالت العسكرٌة، وإعادته إلى لٌادة ذات 

المعسكر، وواصلت دعمه مادٌاً وعسكرٌاً لتجنٌد المزٌد من الشباب الٌمنٌٌن الذٌن 

الراهنة إلى االنخراط  اضطرتهم الحاجة والظروف المعٌشٌة الصعبة جراء الحرب

 .”فً هذا المعسكر، ممابل راتب محدود بالعملة السعودٌة

أسباب تمرد المجندٌن الٌمنٌٌن ٌرجع إلى رفضهم للسٌاسة “ووفماً للمصدر، فإن 

التً ٌنتهجها الهاشمً، إذ ال ٌبالً بحٌاة المجندٌن وال ٌراعً شروط السالمة 

المحرلة دون أي اعتبار لحٌاتهم أو  المهنٌة لهم، ما ٌعنً تكرر الزج بهم إلى

 .”سالمتهم

ووثك أحد المجندٌن بممطع فٌدٌو حالة التمرد من داخل معسكر لواء الفتح فً 

ال رداد “صعدة، وٌسمع فٌه بشكل واضح أصوات هتافات المجندٌن وهم ٌرددون 

 .”بعد الٌوم.. ال رداد بعد الٌوم

من داخل المعسكر لوله، إن  الٌمنً، عن مصدر” المصدر أونالٌن“ونمل مولع 

رداد الهاشمً وجه بممع المحتجٌن الذٌن وصفهم بالمتمردٌن، حٌث دارت “

 .”جنود وإصابة عشرات آخرٌن 7اشتباكات نتج عنها ممتل 



جندي من المطالبٌن بحمولهم،  333تم اعتمال لرابة “وأشار المصدر إلى أنه 

عودٌة، الذي اتهموه بالولوف والرافضٌن لممارسات لابد المعسكر الممرب من الس

وراء نكسة أغسطس الماضً التً ذهب ضحٌتها مبات من منتسبً اللواء، 

 .”سمطوا ما بٌن لتٌل وجرٌح وأسٌر بعملٌة التفاف نفذها الحوثٌون

لٌادة لواء الفتح وجهت بممع المجندٌن المحتجٌن، والتً “ونوه المصدر إلى أن 

تم نملهم إلى سجون عسكرٌة داخل األراضً لامت باعتمال المبات من المجندٌن، و

السعودٌة، بعد توجٌه اتهامات ملفمة ضدهم مثل المتمردٌن والمخربٌن لتبرٌر 

عملٌات اعتمالهم، وذلن بعد مواجهة االحتجاجات بعملٌة لمع مسلحة سمط خاللها 

عشرات المتلى والجرحى، ولم تتولف االحتجاجات إال بعد تدخل لوات سعودٌة 

 .”المشكلة التً أسفرت عن هذا التمرد العسكريلمعالجة 

بدورها، أعلنت لٌادة محور كتاف العسكري الذي ٌمع فً إطاره لواء الفتح 

تم المضاء على الفتنة التً :” بمحافظة صعدة على الحدود مع السعودٌة إنه 

 .لاصداً تمرد المجندٌن الٌمنٌٌن ضد لٌادة اللواء” دبرت بلٌل

بفضل المٌادة العسكرٌة، ودعم :”اف فً بٌان رسمً ولالت لٌادة محور كت

التحالف العربً، تم إخماد نار الفتنة التً حاول البعض من ضعاف النفوس 

والمؤجورٌن والمدفوعٌن من جهات مشبوهة إشعالها فً محور كتاف خالل الــ 

 .”ساعة الماضٌة 72
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أثارت الزٌارة المفاجبة لطارق عفاش للسعودٌة ولمابه بنابب وزٌر الدفاع 

السعودي األمٌر خالد بن سلمان، ردود فعل متباٌنة فً الوسط السٌاسً 

 .واإلعالمً فً لراءة حٌثٌات الزٌارة ودالالت تولٌتها

وٌرى لطاع كبٌر من مإٌدي الربٌس هادي أن التحالف السعودي اإلماراتً، ٌسعى 

فً الٌمن، وإعطاء الرجل صالحٌات ” جدٌد استنساخ حفتر”إلى ما وصفوه بـ

ومهام أكبر من مماسه فً الٌمن، تماشٌا مع التوجه اإلماراتً الذي لم ٌتخلى عن 

تحفظاته إزاء بعض مكونات الشرعٌة ممن كانت السعودٌة تراهن على دورهم فً 

 .الفترة السابمة

ارات تتعلك فً فً حٌن، ذهب آخرون إلى التملٌل من شؤن الزٌارة، بناء على اعتب

االستمبال السعودي المخٌّب الذي ال ٌوحً ان السعودٌة تمٌم وزنًا لوكٌلها الجدٌد، 

 .حد وصفهم

وتجدر االشارة إلى أن بعض التسرٌبات أفادت أن الزٌارة جاءت بطلب من 

السعودٌة، انطاللا من رغبتها فً تنوٌع محفظتها من الوكالء المحلٌٌن فً الٌمن، 

بات ٌتسع مإخرا بٌنها وبٌن حزب اإلصالح، الذي كان إلى عهٍد  بعد الشرخ الذي

 .لرٌب حلٌفها األلرب فً معسكر الشرعٌة

 

” طارق عفاش“ردود فعل متباٌنة حول دالالت زٌارة 

 للسعودٌة
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تمكنت لوات طارق صالح من الدفع بموات العمالمة لمواجهة المواطنٌٌن فً 

مدٌرٌة حٌس بالحدٌدة بعد اٌام للٌلة من مواجهات بٌن العمالة ولوات طارق جراء 

 .اعتداء األخٌر على المواطنٌٌن ومنازلهم

عمالمة لام امس الخمٌس باعتمال  11مصادر فً لوات العمالمة أكدت ان اللواء 

من المواطنٌٌن فً حٌس بسبب انفجار عبوة ناسفة فً طمم اركان الكتٌبة  9

 .لبل خمسة اٌام ادى الى ممتله” شكري الزعٌمً“الخامسة 

اهمت المصادر اكدت استخدام لوة اللواء العنف ضد المواطنٌٌن وبصورة مهٌنة د

 .منهم بٌنما الزالت تالحك عدد آخر 9منازلهم واعتملت 

عمالمة فً فخ نصبته لهم لوات طارق  11ورجحت المصادر ولوع لوات اللواء 

صالح حٌث لامت األخٌرة بزرع العبوة الناسفة لمتل المابد شكري حتى تدفع بمٌادة 

 . اللواء لإلنتمام من المواطنٌٌن وتظهرهم امام المجتمع كمجرمٌن

 

 

 

مواطنٌٌن  9كمٌن لطارق صالح ٌدفع العمالمة إلعتمال 

 من أببناء حٌس
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عززت السعودٌة تواجدها فً العاصمة عدن بعشرات اآللٌات والمدرعات ومبات 

الجنود بعد ٌوم واحد من تهدٌد لابد لوات التحالف فً عدن باستخدام الموة ضد 

 .معرللً اتفاق الرٌاض

ولالت مصادر محلٌة وأخرى عسكرٌة ان لووة عسكرٌة سعودٌة كبٌرة توجهت 

الى العاصمة عدن بعد ساعات من وصولها مطار شبوة حٌث لم تستمر فً المطار 

 .واتحهت صوب عدن مباشرة

المصادر ان الموة العسكرٌة مكونة من مدرعات والٌات اضافة الى مبات وأكدت 

الجنود الذٌن تم نملهم الى مطار شبوة ومن ثم الى عدن بهدف تعزٌز التواجد 

 ”عدن”السعودي والحكم الكلً للعاصمة الجنوبٌة

وجاء نمل الموة العسكرٌة الى عدن بعد اٌام للٌلة من وصول لوة اخرى الى 

باستخدام الموة ” العتٌبً”د ٌومٌن من تصرٌح لمابد التحالف العربًالمدٌنة وبع

 .ضد بعض األطراف فً المدٌنة بحجة عرللة اتفاق الرٌاض

 

 

 

بعد ٌومٌن من تهدٌد لابد لوات التحالف بعدن..لوات 

 سعودٌة ضخمة تصل المدٌنة
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بعد انتهاء الفترة الزمنٌة المحددة لتنفٌذ اتفاق الرٌاض بٌن الحكومة الٌمنٌة 

والمجلس االنتمالً الجنوبً، الممدرة بشهرٌن كاملٌن، ٌبدو أن المشهد االحتفالً 

الذي حضره ولً العهد السعودي وولً عهد أبوظبً مع األطراف الٌمنٌة لم ٌتعّد 

، وسط فشل ذرٌع فً تنفٌذ ذلن االتفاق، ورغم ”سبة ألخذ صور تذكارٌةمنا“كونه 

 .محاولة جدٌدة من الرٌاض إلنجاح االتفاق

إال ولد اكتمل تنفٌذ اتفاق  2323وكان ٌُفترض أال ٌمر الٌوم الخامس من عام 

الرٌاض بجمٌع بنوده المولع علٌها، وفً ممدمتها تشكٌل حكومة مناصفة بٌن 

به، وتعٌٌن محافظٌن جدد للمدن الجنوبٌة، وإعادة تشكٌل لوات شمال الٌمن وجنو

 .الجٌش واألمن، غٌر أن ذلن لم ٌتحمك بالكلٌة

ومع الفشل فً تنفٌذ االتفاق، لجؤت السعودٌة فً محاولة منها إلنجاحه، من خالل 

إجبار الطرفٌن )الحكومة واالنتمالً(، التولٌع على اتفاق تفصٌلً لتنفٌذ الشك 

نوفمبر الماضً، وسط تذمر كثٌر من  5ن اتفاق الرٌاض الذي ولع فً العسكري م

المتفابلٌن بتنفٌذه على أمل أن ٌإسس لتسوٌة سٌاسٌة شاملة بالٌمن، ممابل 

بعد اتفاق تكمٌلً.. ما هً فرص نجاة اتفاق الرٌاض من 

 الفشل؟



استمرار سٌطرة اإلمارات على المشهد جنوباً عبر تشكٌالتها المسلحة المختلفة، 

 .والتً تمسن بزمام الحكم فً معظم المدن الجنوبٌة

 المدة الزمنٌة انتهاء

، لد نص على أن 2319من شهر نوفمبر  5كان اتفاق الرٌاض، الذي ولع فً الـ

، بالشك العسكري واألمنً؛ من 2323ٌناٌر  5تكون آخر خطوات التنفٌذ فً 

من االتفاق، وترلٌمها ” 3“خالل توحٌد الموات العسكرٌة الواردة فً الفمرة 

الالزمة، وتوزٌعها وفك الخطط المعتمدة وضمها لوزارة الدفاع، وإصدار المرارات 

ٌوماً من  63تحت إشراف مباشر من لٌادة تحالف دعم الشرعٌة فً الٌمن، خالل 

 .تولٌع االتفاق

وتزامناً مع ذلن تتم إعادة تنظٌم الموات العسكرٌة فً محافظتً أبٌن ولحج تحت 

ٌوماً  63الل لٌادة وزارة الدفاع باإلجراءات ذاتها التً ُطبمت بمحافظة عدن، خ

 .من تولٌع االتفاق

 اتفاق الرٌاض

كما نص االتفاق على إعادة تنظٌم الموات العسكرٌة فً بمٌة المحافظات الجنوبٌة 

ٌوماً  93تحت لٌادة وزارة الدفاع، باإلجراءات نفسها التً ُطبمت فً عدن، خالل 

 .من تولٌع االتفاق

لماضٌة؛ منها البنود المتعلمة ولم تنفذ خطوات كان ٌفترض تنفٌذها خالل الفترة ا

ٌوماً من  15بعودة الموات العسكرٌة واألمنٌة إلى موالعها وإعادة دمجها، خالل 

التولٌع، وتشكٌل حكومة كفاءات سٌاسٌة تتوزع حماببها مناصفة بٌن محافظات 

ٌوماً، وتعٌٌن محافظٌن جدد ومن  33الشمال والجنوب، خالل مدة ال تتجاوز 

 .صمة المإلتة للبالدضمنهم محافظ العا

ولم ٌتحمك من االتفاق سوى بند واحد؛ تمثل بعودة الحكومة الٌمنٌة التً ٌرأسها 

معٌن عبد الملن إلى عدن، لكن ذلن لم ٌحدث أٌضاً إال بعد مرور أسبوعٌن من 



أٌام فمط، كما منع كثٌر من  5االتفاق، على الرغم من أن الموعد كان بعد مرور 

 .بوجودهم” االنتمالً“لى عدن؛ لعدم رغبة ملٌشٌا الوزراء من العودة إ

 محاولة إنماذ االتفاق

وٌبدو أن السعودٌة وجدت نفسها فً مؤزق حمٌمً؛ فعملت من أجل حفظ ماء 

وجهها، بدفع الربٌس الٌمنً، عبد ربه منصور هادي، أواخر شهر دٌسمبر 

عة تنفٌذ الماضً، إلى تشكٌل لجنة خاصة تتكون من ثالثة من مستشارٌه بمتاب

 .االتفاق

ولال ربٌس اللجنة الرباسٌة، ربٌس الحكومة السابك أحمد عبٌد بن دغر، فً 

االتفاق ٌمثل مدخالً مهماً وفرصة لد ال تتكرر “إن ”: فٌسبون“صفحته على 

لتحمٌك السالم فً عدن والمحافظات التً شهدت صراعاً دموٌاً، فً أغسطس 

الحكومة واالنتمالً المدعوم من ، فً إشارة إلى المواجهات بٌن ”الماضً

، التً انتهت بسٌطرة األخٌر على العاصمة 2319أغسطس  13اإلمارات فً 

 .عدن، وتنفٌذ انمالب جدٌد على غرار انمالب الحوثٌٌن بصنعاء

ال مناص من كسر الجمود الذي أخل بالبرنامج الزمنً، األمر الذي “وأضاف: 

ال العودة ألعمال العنف التً ألحمت خلك بواعث جدٌدة لدى المواطنٌن من احتم

 .”أضراراً جسٌمة بمإسسات الدولة وبؤمن المواطن

وحذر من أن تشهد العاصمة المإلتة عدن صراعاً جدٌداً، معتبراً أن الخطوة 

 .”المبول باآلخر فً إطار من العٌش المشترن“األولى للتعاطً مع االتفاق هً 

مدٌنة عدن لإلشراف على تنفٌذ وعلى الرغم من وصول لوات سعودٌة إلى 

الملحمٌن العسكري واألمنً، ألر لابد الموات السعودٌة، العمٌد مجاهد العتٌبً، بؤن 

هنان صعوبات كبٌرة فً تنفٌذ االتفاق على األرض، وما لبث أن استدرن بؤن ذلن 

على تذلٌل الصعوبات ” وبكل حزم“، مشٌراً إلى أن بالده لادرة ”لٌس مستحٌالً “

 .على تنفٌذ جمٌع البنود والعمل



 تولٌع جدٌد وبدء تنفٌذ

من الشهر الجاري بالحدٌث عن اتفاق تفصٌلً ٌشمل  9وعاد بن دغر فً الـ

مصفوفة االنسحابات المتبادلة وعودة الموات إلى موالع متفك علٌها، وتبادل 

األسرى وتعٌٌن محافظ ومدٌر أمن لمحافظة عدن، معتبراً ذلن نملة التفاق الرٌاض 

 .لى مرحلة متمدمة على طرٌك التطبٌك الشامل لالتفاق فً شمه العسكريإ

سٌمنع أي تفكٌر نحو المٌام بؤعمال عسكرٌة، “ولال بن دغر إن االتفاق األخٌر 

وذلن فً أعماب تهدٌدات أطلمها االنتمالً باتخاذ مولف من اتفاق الرٌاض، بعد 

 .”اريانتهاء المدة الزمنٌة لتنفٌذه نهاٌة شهر ٌناٌر الج

ٌناٌر  11ٌوماً، تبدأ من السبت  23ونص االتفاق الجدٌد على فترة ال تزٌد عن 

لتنفٌذ اتفاق الرٌاض، وتشمل المٌام بعملٌة جمع األسلحة الثمٌلة والمتوسطة من 

عدن، وتجمٌعها تحت إشراف مباشر من السعودٌة، وتبادل أسرى احداث 

التفاق الرٌاض، السٌما ما  أغسطس الماضً، وتنفٌذ أولى خطوت الشك السٌاسً

 .ٌتعلك بتعٌٌن محافظ ومدٌر أمن لعدن من لبل الربٌس هادي بعد التشاور

وبدا واضحاً تحرن السفٌر السعودي لدى الٌمن دمحم آل جابر، وصوالً إلى عمد 

اتفاق على تنفٌذ اتفاق الرٌاض، لتدارن الفشل الذي بدا واضحاً بعد انمضاء المدة 

 .وإعالن االنتمالً تعلٌك مشاركته فً لجان تنفٌذ االتفاقالزمنٌة لتنفٌذه، 

كما وصل وفد دبلوماسً رفٌع ٌضم سفٌر االتحاد األوروبً لدى الٌمن هانز 

جروندبرج، والسفٌر الفرنسً كرٌستٌان تٌستو، وسفٌر االتحاد السوٌسري غٌر 

، فً ٌناٌر الجاري 12الممٌم لدى الٌمن بالز اببالنالب، وآخرٌن إلى عدن فً 

 .محاولة للضغط على الحكومة واالنتمالً إلنجاح االتفاق

وعالوة على االتهامات المتبادلة بٌن الحكومة الٌمنٌة، والمجلس االنتمالً، 

بالتسبب فً عرللة تنفٌذ اتفاق الرٌاض، فإن عدداً من بنود االتفاق بدت 



إلى االتفاق فضفاضة، وتسببت بعضها فً تمدٌم كل طرف تفسٌراً مغاٌراً، وصوالً 

 .الجدٌد الذي ٌبدو أنه محاولة للفصل بٌن التفسٌرات المتباٌنة

 حصر األسلحة وانتشار الموات

عمب االتفاق الجدٌد، لامت اللجنة الخاصة التابعة للتحالف العربً الذي تموده 

السعودٌة، حصر األسلحة المتوسطة والثمٌلة، من معسكرات مدٌنة عدن، العاصمة 

 .(البالد المإلتة )جنوبً

تتكون اللجنة من تسعة ضباط عسكرٌٌن من التحالف والحكومة واالنتمالً، 

وأجرت فً ولت سابك، حصراً للموى البشرٌة واألسلحة فً معسكرات بدر 

واللواء األول مشاة واللواء الثالث حماٌة رباسٌة، باإلضافة إلى معسكر اللواء 

 .األول حماٌة رباسٌة فً لصر معاشٌك بعدن

التمرٌر فإن اللجنة أخذت تعهدات من لِبل لٌادة الوحدات والمعسكرات بنمل  ووفك

 .تلن اآللٌات واألسلحة إلى معسكر راس عباس، الذي تشرف علٌه لوات التحالف

 الٌمن

وفً الممابل لال لابد أركان اللواء الثالث حماٌة رباسٌة العمٌد مصطفى الكازمً 

تشارها فً الموالع والنماط العسكرٌة فً )حكومٌة( إن الموات األمنٌة تواصل ان

 .مدٌرٌات محافظة أبٌن، شرق مدٌنة عدن

وأشار الكازمً، إلى أن المٌادة األمنٌة وجهت بتفعٌل الموالع العسكرٌة فً منطمة 

عكد التابعة لمدٌرٌة لودر، وصوالً إلى مدٌرٌة المحفد، لفرض األمن، وفك مولع 

 .الٌمنً” المصدر أونالٌن“

 رةفرصة أخٌ

وٌرى الناشط السٌاسً دمحم المعلمً، أن التولٌع الجدٌد ٌؤتً فً محاولة من 

 .الرٌاض لتسرٌع تطبٌك المرحلة الثانٌة فً محاولة إلنماذ االتفاق من الفشل



، أن التولٌع الجدٌد جاء فً ولٍت كان ٌفترض فٌه ”الخلٌج أونالٌن”وٌإكد لـ

هذا األمر “ٌناٌر الجاري، مضٌفاً:  5االنتهاء من تطبٌك االتفاق والذي انتهى فً 

ٌكشف عن فشل، وأنه أُعٌد تولٌع اتفاق آخر، خاصة وأنه ظهرت فٌه بنود لم تكن 

 .”موجودة فً االتفاق اآلخر مثل بند إطالق سراح المعتملٌن والذي حدث لبل أٌام

وٌشٌر فً حدٌثه إلى أن تسرٌع هذا االتفاق، جاء بالتزامن مع تصاعد التوتر فً 

ٌبدو أن ذلن ساعد “نطمة ومخاوف من حرب بٌن طهران وواشنطن، مضٌفاً: الم

 .”السعودٌة للضغط من أجل إعادة تطبٌك اتفاق الرٌاض أو فرض اتفاق آخر

 شرعٌة لالنتمالً دولٌاً.. ودعم سعودي إماراتً

ٌمول أستاذ العاللات الدولٌة الٌمنً ناصر الحزمً، إن اتفاق الرٌاض لٌست 

بل إن هدفه كان باألساس منح المجلس االنتمالً “متعلمة بعرللته؛ المسؤلة فٌه 

الممول من أبوظبً صفة شرعٌة إللٌمٌة، وشرعٌة فً الحمل السٌاسً الٌمنً، 

واعترافاً به فً الحمل السٌاسً والتفاوضً، وكذلن على مستوى تمثٌل هوٌة 

 .”جنوبٌة

مجرد عرللة كما ٌتم  لم ٌعد“أن األمر ” الخلٌج أونالٌن”وٌإكد فً حدٌثه لـ

(، التً جددت 2311الحدٌث عنه، بل إنه ٌشبه إلى حد كبٌر المبادرة الخلٌجٌة )

شرعٌة الربٌس السابك علً عبد هللا صالح، ولبل الٌمنٌون ذلن حتى ٌتم التخفٌف 

من الكلفة المجتمعٌة والوطنٌة، ولذلن لبلت السلطة الشرعٌة اتفالٌة الرٌاض لهذا 

 .”الغرض

 الٌمن

وعمالءها “ٌرى أن اتفاق الرٌاض الذي أعدته السعودٌة بما ٌناسب اإلمارات و

بالٌمن ٌمثل بالنسبة إلى السلطة والحكومة الشرعٌة عملٌة اغتٌال ذاتٌة لها؛ 

لكونه اغتالها وأضعف دور الضعٌف أصالً، وهو ما ٌوضح دور الحكومة 

 .”ار المصر فمطالموجودة حالٌاً بعدن، التً ال تستطٌع التحرن إال فً إط



من جانبه رأى الناشط السٌاسً صدام الجعدبً أن المجلس االنتمالً فً عدن 

 .”بات ٌتصرف وفماً لتوجٌهات أبوظبً، وسط صمت سعودي متعمد“

هً تعزٌز أهداف التحالف المتعلمة “واعتبر أن التداعٌات المتولعة لهذا التصعٌد 

إلى الهدف األساسً الذي من أجله بسٌطرتها على المناطك المحررة دون االلتفات 

، إلنهاء 2315تم االستنجاد بالسعودٌة للتدخل العسكري فً الٌمن، فً مارس 

 .”انمالب الحوثٌٌن فً صنعاء

لن ٌنفذ االتفاق الذي رعته “إن االنتمالً ”: الخلٌج أونالٌن” وأضاف فً حدٌثه لـ

)اتفاق  2312السوٌد  السعودٌة على غرار ما لامت به ملٌشٌا الحوثٌٌن فً اتفاق

استكهولم(، وهذا ٌعنً أنه ٌنفذ مخططات اإلمارات التً ترٌد االستمرار فً 

 .”سٌطرتها على الٌمن بما ٌحمك لها مزٌداً من المكاسب

 انمالب على الربٌس

ومطلع ٌناٌر الجاري، اتهم وزٌر النمل صالح الجبوانً، ربٌس الحكومة معٌن عبد 

 .ى الربٌس الٌمنً فً عدن بتخطٌط إماراتًعل” انمالب“الملن، بتنفٌذ 

نوفمبر  11عبد الملن عاد فً “إن ”: توٌتر“ولال الجبوانً فً تغرٌدة عبر 

 .”الماضً إلى عدن، وباٍق حتى الٌوم، مع رفض الملٌشٌا تنفٌذ اتفاق الرٌاض

انمالب جدٌد من لبل ربٌس الحكومة وداعمٌه ضد الربٌس هادي، “واعتبر أن هذا 

طاء لسلطة االنمالب الملٌشٌاوي، وتنفٌذ ما خططت له اإلمارات نصاً بتؤسٌس غ

 ً  .”وروحا

 .”معٌن ٌنفذ انمالباً على الربٌس هادي فً عدن، هذا ما ٌجري بالضبط“وتابع: 

 المصدر: الخلٌج أونالٌن
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حذر ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً عٌدروس الزبٌدي فً ممابلة صحافٌة من انهٌار اتفاق 

تماسم السلطة فً جنوب الٌمن، مإكدا تمسن االنتمالً باالتفاق الذي رعته السعودٌة والذي 

 .ا فً التطبٌكٌواجه تؤخٌر

وفً ممابلة حصرٌة مع وكالة فرانس برس فً عدن، أكد ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً 

 .أن االتفاق مهدد من لبل اإلسالمٌٌن فً حكومة عبدربه منصور هادي واألزمة االلتصادٌة

ورعت السعودٌة اتّفالا لتماسم السلطة بٌن الطرفٌن ولّعته الحكومة والمجلس االنتمالً 

الجنوبً، السلطة السٌاسٌة األلوى فً جنوب الٌمن، فً الرٌاض فً الخامس من نوفمبر 

 .الماضً

للمجلس أن اتفاق  كما أكد الزبٌدي خالل اللماء الذي تم نشره كامال علىالمولع االلكترونً

الرٌاض ٌمثل مصلحة حمٌمٌة لجمٌع األطراف الُمولعة علٌه فً مواجهة التحدٌات والمخاطر 

 .مف خلفها إٌران وأذرعها فً المنطمة، وفً ممدمتها جماعة الحوثًالتً ت

وٌنص اتفاق الرٌاض المولّع بالعاصمة السعودٌة فً الخامس من نوفمبر الماضً، على 

عودة الحكومة الٌمنٌة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكٌالت العسكرٌة ضمن وزارتً 

 .الدفاع والداخلٌة

حكومة كفاءات سٌاسٌة، بمشاركة المجلس االنتمالً الجنوبً، كما ٌنص أٌضا على تشكٌل 

 .فضال عن ترتٌبات عسكرٌة وأمنٌة أخرى، وتبادل أسرى المعارن بٌن الطرفٌن

وشهد جنوب الٌمن فً أغسطس معارن بٌن لّوات مإٌّدة للمجلس وأخرى موالٌة للسلطة 

عدن، العاصمة المولتة  أسفرت عن سٌطرة لوات المجلس االنتمالً على مناطك عّدة أهمها

 .2314للسلطة المعترف بها منذ سٌطرة المتمردٌن الحوثٌٌن على صنعاء فً سبتمبر 

 الزبٌدي ٌحذر من انهٌار اتفاق الرٌاض



التؤخٌر أو التعثر فً تنفٌذ خطوات اتفاق الرٌاض ٌؤتً من لبل جزء “وبحسب الزبٌدي فإن 

معطل فً الحكومة وهم اإلخوان المسلمٌن أي حزب اإلصالح الموجودٌن تحت مظلة الحكومة 

 .”الشرعٌة

المخاطر عدٌدة وأهمها تنامً عمل التنظٌمات االرهابٌة خاصة من تعمل تحت غطاء “ولال 

 .”)الحكومة( الشرعٌة من اإلخوان المسلمٌن

وٌتهم االنتمالً الحكومة الٌمنٌة بالسماح بتنامً نفوذ اإلسالمٌٌن والتؤثٌر على لراراتها 

المحسوب على جماعة ” الٌمنً لإلصالحالتجمع “السٌاسٌة والعسكرٌة، وخصوصا من حزب 

 .اإلخوان المسلمٌن

هذه التنظٌمات )اإلسالمٌة( ستهدد اتفاق الرٌاض ألنها تنظٌمات ارهابٌة “وأضاف الزبٌدي 

 .”وستموم بعملٌات ارهابٌة ومن المحتمل أن تإدي إلى فشل هذا االتفاق

لجنوب لد تشكل عامال إضافٌا وحذر الزبٌدي أٌضا من أن األوضاع االلتصادٌة المتدهورة فً ا

 .إلفشال اتفاق الرٌاض

العملة الٌمنٌة تتعرض إلى انهٌار كبٌر، ومن المحتمل خالل أشهر معدودة أن ننتمل إلى “ولال 

 .”)استخدام( العملة السعودٌة أو الدوالر فً الجنوب ألنها ستصبح ال لٌمة لها نهابٌا

مشٌرا الى ” نب اإلنسانً مهم جدا بالنسبة إلٌنالد ٌإدي إلى تعثر اتفاق الرٌاض والجا“وتابع 

 .أن الجنوب ٌواجه تحدٌات كبٌرة

هنان نمص حاد من المخزون الغذابً، المخازن فارغة فً الجنوب وال ٌوجد “وأكد الزبٌدي 

 .”فٌها احتٌاطً لعشرة أٌام، إضافة إلى ذلن ٌعانً أبناء الجنوب من تؤخر الرواتب

 .مجتمع الدولً إلى تمدٌم مساعدات للٌمنودعا الزبٌدي السعودٌة وال

نحن “وكرر ربٌس المجلس االنتمالً الجنوبً تمسن جانبه باتفاق تماسم السلطة موضحا 

متمسكون باتفاق الرٌاض، ونبذل جهدا كبٌرا تحت لٌادة المملكة العربٌة السعودٌة إلنجاح هذا 

 .”االتفاق وإحالل السالم فً المنطمة

ق الرٌاض خطوة سٌاسٌة مهمة بالنسبة لنا. حصلنا على اعتراف إللٌمً اتفا“واعتبر الزبٌدي 

ودولً بالمجلس االنتمالً، وسنمارس مهامنا طبعا بكل أرٌحٌة تحت مظلة اتفاق الرٌاض 

 .”وبمٌادة المملكة العربٌة السعودٌة كراع لهذا االتفاق

، وأصر 1993مر لبل وال ٌخفً الجنوبٌون رغبتهم فً االنفصال وتكوٌن دولة مثلما كان األ

نحن ال نطمح خالل هذه المرحلة باالستمالل. نطمح بشراكة تضمن للجنوبٌٌن حمهم “الزبٌدي 

فً إشارة إلى محادثات السالم ” فً المشاركة فً وفد المفاوضات الذي ترعاه األمم المتحدة

 .الٌمنٌة
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فً ولفة   خرج جمع غفٌر من أبناء العاصمة المإلتة عدن، صباح الٌوم،

 احتجاجٌة أمام دٌوان المحافظة، للتضامن مع الربٌس األسبك علً ناصر دمحم.

إدانتهم ورفضهم لما تعرض له منزل وعبر أبناء العاصمة المإلتة عدن عن 

 .الربٌس األسبك علً ناصر دمحم من نهب وسلب والبسط علٌه

ولال نشطاء على موالع التواصل االجتماعً بؤن الحملة الشعبٌة للتضامن مع 

عددا   الربٌس علً ناصر دمحم والولفة االحتجاجٌة التً شارن فٌها صباح الٌوم،

ابو “مفٌن وجمع غفٌر من المواطنٌن ومحبً من السٌاسٌٌن والرٌاضٌٌن والمث

 .هً من أجل تسجٌل مولف ألبناء عدن الشرفاء” جمال

ولالوا أثناء تنفٌذهم ،صباح الٌوم، لولفة احتجاجٌة أمام مبنى دٌوان المحافظة 

علً ناصر الوفاء بالوفاء، مإكدٌن بإن حملتهم شعبٌة   بالمعال : بإنهم ٌتبادلون

 .األجر ومجتمعٌة ولٌست مدفوعة

 عدن تنتفض تضامنا مع الربٌس علً ناصر دمحم

 



وأكد اإلعالمً هشام الحاج ربٌس اللجنة المنظمة للحملة بؤن الولفة االحتجاجٌة 

مستمرة وان لضٌة التحام منزل الربٌس علً ناصر دمحم هً لضٌتنا 

مإكدا بؤن لٌس هنان أي أهداف سٌاسٌة وإنما هً حملة شعبٌة   جمٌعاً،

 .ومجتمعٌة ولٌست لها عاللة بالمماحكات السٌاسٌة

عمر عٌدروس السماف ربٌس الهٌبة الشعبٌة الجنوبٌة:   ته صرح الدكتورمن جه

تضامننا وولوفنا الٌوم إلى جانب الربٌس األسبك والهامة الوطنٌة الجنوبٌة ، إذ 

نعكس من خالله للداخل والخارج بؤننا كموى جنوبٌة وشعب متشبثٌن بمبدأ 

من عودة لتلن  التسامح والتصالح ورفض عودة أخطاء الماضً وإن ماتشاهد

األخطاء لٌست سوى شواذ عن الماعدة ومرفوضة من لبل عامة الشعب ولواه 

 المختلفة
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ٌواصل حزب اإلصل التفافه على اتفاق الرٌاض جٌث ٌملن الحزب اإلخوانً، 

المخترق لحكومة الشرعٌة، أذرًعا إعالمٌة ٌعمل من خالل على تشوٌه الحمابك 

 .أمام الرأي العام، ولم ٌنُج اتفاق الرٌاض من هذه الحٌلة اإلخوانٌة المفضوحة

التزامه الكامل ببنود اتفاق الرٌاض ففً الساعات الماضٌة، برهن الجنوب على 

المولع فً الخامس من نوفمبر الماضً، وتجلّى ذلن لٌام الموات المسلحة 

الجنوبٌة، األربعاء، وللٌوم الثانً على التوالً، باالنسحاب من موالعها فً 

 .محافظة أبٌن والعودة إلى موالعها السابمة

من محافظة أبٌن تتم تحت  عملٌة انسحاب الموات الجنوبٌة وملٌشٌا اإلخوان

إشراف اللجنة السعودٌة، ولد كشفت مصادر مطلعة أنَّه من المتولع أن تنتشر 

 .لوات الحزام األمنً فً محافظة أبٌن للتؤمٌن بعد انسحاب الموات الجنوبٌة

وعلى الرغم من االلتزام الجنوبً الكامل ببنود اتفاق الرٌاض والذي تبرهن منذ 

سمحت المٌادة السٌاسٌة بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن،  اللحظة األولى عندما

ل عملٌاته إلى تروٌج  إال أّن حزب اإلصالح ٌواصل استهداف االتفاق، ولد حوَّ

 .أكاذٌب مفضوحة فً الساعات الماضٌة

أكاذٌب فً انسحابات أبٌن.. إلتفافات إخوانٌة على اتفاق 

 الرٌاض



جت األبواق اإلعالمٌة  وفٌما ٌتعلك بملف االنسحابات فً شبوة وأبٌن، فمد روَّ

خٌرة بؤّن الممدم دمحم البوحر والممدم وجدي باعوم لحزب اإلصالح فً الفترة األ

استلما موالع ومعسكرات النخبة الشبوانٌة، وهو ما نفته مصادر محلٌة تحّدثت 

 .”المشهد العربً”لـ

ٌتواجد فً المكال حالًٌّا، وأن باعوم الٌزال فً ” البوحر“المصادر لالت إّن 

 .نالعاصمة عدن، ولم ٌصال إلى محافظة شبوة إلى اآل

وكشفت المصادر كذلن أّن سعٌد بن معٌلً ٌتنمّل بٌن عدة موالع بمدٌنة شمرة، 

وذلن فً لرن الكالسً، وأسفل عمبة العرلوب ووادي سمم، وأماكن أخرى، كما 

 .أّن الصبٌحً ال ٌزال فً شمرة وأسفل العرلوب

وأشارت المصادر إلى أّن لإي الزامكً بكتاببه ٌتواجد فً شمرة وفً عكد، 

الٌزال فً شرق مودٌة وفً ” اللواء الخامس“خوانً سند الجلد الذي ٌمود واإل

شمرة ولدٌه كتابب سرٌة وراء خزان المٌاه فً شمرة، وتضم الكثٌر من العناصر 

 .اإلرهابٌة

وأوضحت المصادر أًٌضا أّن الموات التً تمركزت فً العرم وفً لرن السوداء فً 

تبنً لها  –األربعاء  –فتةً إلى أنّها شوهدت شبوة ال تزال كما هً منذ عدة أٌام، ال

 .تحصٌنات فً مفرق العرم، وفً لرن السوداء
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التحم محتجون مكتب محافظ تعز، نبٌل شمسان، بتحرٌض من لابد محور تعز اإلخوانً، خالد 

فاضل. واضطر شمسان لمغادرة المدٌنة، واالنتمال لمدٌنة التربة فً منطمة الحجرٌة، بعد 

ٌومٌن من الفوضى التً شهدتها المدٌنة، بسبب لٌام أفراد من المحور بالتحام مٌتشغن، 

 .على عمارة سكنٌة وطرد سكانهاواالستٌالء 

وذكرت مصادر محلٌة ، أّن لابد محور تعز العسكري، جمع جرحى المواجهات مع مٌلٌشٌا 

الحوثً، وحرضهم على التحام مكتب المحافظ، بعد أن ألنعهم أّن المحافظ ٌحتجز المستحمات 

ع شكلت لجنة طبٌة المالٌة المخصصة للجرحى بالمحافظة، خالفاً للحمٌمة، إذ إّن وزارة الدفا

 .مستملة معنٌة بملف الجرحى بالمحافظة، تضم ممثلٌن عن لٌادة المحور العسكري

ووفك المصادر، فإّن المحافظ، وهو الثالث فً سلسلة التعٌٌنات التً تواجه بتمرد من عناصر 

حزب اإلصالح اإلخوانً، الذي ٌسٌطر على لٌادة المحور العسكري، اضطر لمغادرة عاصمة 

 .فظةالمحا

واالنتمال لإللامة ومباشرة مهامه من مدٌنة التربة عاصمة منطمة الحجرٌة، والتً تمع تحت 

مدرع، لتجنب أي صدام داخل المحافظة ٌسعى اإلخوان لتفجٌره، بعد فشل  35حماٌة اللواء 

 .رهانهم على تحوٌل الحرب لمواجهات داخلٌة فً محافظتً عدن وشبوة

بعد ٌوم من التحام منتسبٌن للمحور أحد المستشفٌات الحكومٌة، وٌؤتً التحام مكتب المحافظ، 

ولتل أحد المرضى كان ٌتلمى العالج، فً والعة لوبلت بتندٌد محلً واسع، فضالً عن استٌالء 

مجموعة أخرى من أفراد المحور على بناٌة سكنٌة، وطرد إحدى عشرة أسرة منها، كما لتل 

 .ء على مساحة من األرض فً المدٌنةأحد أفراد المحور فً محاولة لالستٌال

 المصدر: البٌان

 

اإلخوان مستمرون فً نشر االرهاب بتعز .. و ثالث محافظ 

 فً مرمى التمرد
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كشفت مصادر عسكرٌة فً وزارة الدفاع بمحافظة مؤرب ان وزٌر الدفاع دمحم 

العمٌد محسن زغرة بسبب خالف بٌنهما  125اللواء   الممدشً وجه بتولٌف لابد

 .سببه صغٌر بن عزٌز

دون اكتراث   ولالت المصادر ان العمٌد زغرة دخل الوزارة برفمة صغٌر بن عزٌز

ودون ان ٌتمم له مااثار غضب الممدشً ووجه الى الفاظ سٌبة  بالوزٌر الممدشً

 . وامره بمغادرة الوزارة فوراً 

وحسب المصدر ان صغٌر بن عزٌز حاول تهدبة الممدشً وحل الخالف بٌنهما اال 

ان الممدشً رفض التجاوب وامر حراسته باخراج زغرة من الوزارة ولم ٌكترث 

 .كبتدخل بن عزٌز كونهما على خالف مسب

وتعصف بمٌادات الشرعٌة خالفات بسبب الجاه والمال تسببت فً افشال الشرعٌة 

 وجٌشها الوهمً دون تحمٌك اي تمدمات امام الحوثٌٌن فً جبهات المتال

 

 

من وزارة  125الممدشً ٌطرد لابد اللواء  –مؤرب 

 الدفاع وٌوجه بتولٌفه
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تمود ملٌشٌات حزب األصالح بمٌادة جنرال الحرب علً محسن األحمر تمرداً على 

الجنوبً والحكومة  اتفاق الرٌاض الذي جرى تولٌعه بٌن المجلس األنتمالً

الشرعٌة، وتحاول الملٌشٌات االصالحٌة عرللة هذا األتفاق عن طرٌك بعض 

 .ممثلٌها بالحكومة وعناصرها بالجٌش لغرض فرض أمر والع

وال ٌزال اتفاق الرٌاض لم ٌلمى طرٌمه للتنفٌذ على ارض المٌدان بسبب رفض 

االخوان اخالء شبوة وحضرموت خالل المدة المحددة التً نص علٌها األتفاق 

وسحب لواتهم وترسانتهم العسكرٌة من وادي حضرموت ومحافظة شبوة ، 

فً محاوله منهم على والتوجه بها نحو الشمال لمتال الملٌشٌات الحوثٌة االنمالبٌة 

هٌمنة المحافظات الجنوبٌة بالموة العسكرٌة واألسلحة المكدسة بالمعسكرات والتً 

لم توجه للعدو الحمٌمً وهو الحوثً بل تم توجٌهها نحو المحافظات الجنوبٌة فً 

 .م واحتالل الجنوب مجدداً 1994سٌنارٌو مشابه لحرب صٌف 

ً والحكومة على خروج ملٌشٌات حزب وٌنص اتفاق الرٌاض المولع بٌن االنتمال

األصالح األخوانً من المحافظات الجنوبٌة والشرلٌة وخاصةً محافظتً حضرموت 

ٌوما لكن لم ٌتغٌر شًء على االرض اذ ملٌشٌات  93وشبوة وذلن فً غضون 

 . تعرلل جمٌع بنود االتفاق” جناح االخوان“حزب األصالح األرهابً 

اإلصالح ٌمود تمرداً جدٌدا على اتفاق الرٌاض وٌرفض سحب 

 مٌلشٌاته من ابٌن وشبوة
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لّوح لابد لوات التحالف العربً فً عدن باستخدام الموة لفرض التواجد السعودي 

فً عدن والمحافظات الجنوبٌة عبر اتفاق الرٌاض ومن خلالل االشراف المباشر 

 .على الجانب األمنً والعسكري فً هذه المحافظات

وبحسب مصدر اعالمً حضر اللماء الذي نظمته لوات التحالف فً ممرها امس 

عدن أن العمٌد مجاهد بن بندر العتٌبً اجاب على بعض اسبلة الصحفٌٌن فٌما  فً

 .تتعلك بضمانات تنفٌذ اتفاق والمعرللٌن له

ونشر الصحفً فواز الحنشً على صفحته بالفٌسبون ان أحد الزمالء سؤل لابد 

التحالف فً عدن ما هو الضامن الحمٌمً لتنفٌذ #اتفاق_الرٌاض وكٌف 

 .المعرللستواجهون الطرف 

 .أجاب المابد: الضامن هً استخدام الموة

ولال فً اللماء ان   وكان لابد لوات التحالف فً عدن اعترف بوجود عرالٌل

التحالف ماضً صوب تحمٌك الملحمات االمنٌة والعسكرٌة فً محافظات عدن 

وابٌن وشبوة، مشٌرآ إلى ان كل العرالٌل التً ٌواجهها لن تكون اال دافعا لتطبٌك 

 كافة بنود اتفاق الرٌاض

لوح باستخدام الموة لفرض لابد لوات التحالف بعدن ٌ

 اتفاق الرٌاض
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 . نظم معلمً ومعلمات عدن صباح الٌوم مظاهرة حاشدة فً مدٌرٌة كرٌتر

فً عدن   وافادت مصادر لعدن لنج بخروج مظاهرة للمعلمٌن والمعلمات

 تطالب بحمولهم متجهة نحو لصر المعاشٌك  كرٌتر

ولالت المصادر ان المعلمٌن والمعلمات ٌحتشدون فً مظاهرة احتجاجٌة على 

وضعهم فً ظل األوضاع المعٌشة والغالء حٌث ان راتب المعلم ألل من 

 دوالر133

ماهر غازي مدرس مادة الرٌاضٌات فً مدرسة باحمٌش فً مدٌرٌة  وكان االستاذ

كرٌتر وهو امام فً مسجد االحسان فً منطمة الطوٌلة دعا المواطنٌن بمشاركة 

فً مظاهرة الى المعاشٌك كما وانتمذ بشدة من ٌتكلمون بان اضراب المدرسٌن 

 غلط

 

 

 مظاهرة حاشدة لمعلمً ومعلمات #عدن فً كرٌتر
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لالت مصادر فً لوات العمالمة بالساحل الغربً ان لوات طارق صالح تواصل 

 .اإلعتداء علٌهم وصط صمت ٌتحلى به ابناء العمالمة تجاه االعتداءات المتكررة

والمتمركزة فً مدٌنة المخا، ” طارق عفاش“المصادر ان لوات تابعة لواكدت 

فً ” حمدي شكري“داهمت عددا من منازل مسلحً التابعٌن للمابد ألوٌة العمالمة 

 .المدٌنة

داهمت منازل عدد من مسلحً ” طارق عفاش“وأوضحت مصادر مطلعة أن لوات 

 .”الماعدة و داعش“ً العمالمة فً الساحل الغربً، بحجة أنهم ٌتبعون تنظٌم

أمر مسلحٌه، بالتصدي لمسلحً ” حمدي شكري“مبٌنة أن لابد ألوٌة العمالمة 

 .جرحى 5لتلى و 2، أدى إلى سموط ”طارق عفاش“

ٌؤتً ذلن بعد أن أصدرت المٌادة العسكرٌة اإلماراتٌة فً ولت سابك، أوامر للموات 

” طارق عفاش“لٌادة لوات المرابطة فً الساحل باتباع التوجٌهات الصادرة من 

التً تسعى اإلمارات احالل لواته بدٌال عن ملٌشٌات االنتمالً الجنوبً فً جبهة 

 .الساحل الغربً

 لوات طارق عفاش تمتحم موالع لموات العمالمة فً المخاء
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بمحافظة حضرموت من ألدم ” الغوٌزي“ٌعد مصنع المكال لتعلٌب األسمان 

 .المصانع واشهرها عالمٌا

وفً األونة األخٌرة تعرض المصنع لإلهمال لٌنخفض انتاجه من تعلٌب األسمان 

 .إلى دون مستوى المطلوب

تدنً مستوى اإلنتاج فً مصنع  واثار ناشطون على موالع التواصل اإلجتماعً

المكال لتعلٌب األسمان، مشٌرٌن إلى أن المصنع أصبح مهدد باإلنهٌار التام 

 .واإلغالق

وأكد الناشطون أن الجهات المعنٌة لم تستغل جودة المنتج وشهرته العالمٌة لٌكون 

 .مورد ودخل لومً ٌدعم اإللتصاد

نتاج بمستوى عالً حٌث أن وأشاروا إلى أن المصنع أصبح الٌوم عاجز عن اإل

 .دخله بالكاد ٌغطً رواتب العاملٌن فٌه، فٌما إنتاجه ال ٌغطً لرٌة فً حضرموت

ولفت الناشطون إلى أن إدارة المصنع تسببت بانخفاض االنتاج واحدثت حالة من 

التسٌب بٌن العمال بالسماح لهم بالعمل فً مصنع آخر لتعلٌب األسمان ٌتبع أحد 

 .التجار

 مهدد باالنهٌار” الغوٌزي“مصنع المكال لتعلٌب األسمان 
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سالتنً بعــــض أفكـــاري المبعثرة فـــً والــع متغٌر ومناخ ضبابً ومــــوجات 
سطــــرآ من آالف   متالطمة وشتاء بارد.. فمعــدت برهـــة من الـــولت ألكتب

ومعـــاناه   السطـــور التً تعبر عن وطـــن مثخن بالجـــراح وشعب مشبع باآلالم
 ….ر والٌابسمستمرة وحـــروب جرفت معها األخض

 هــــل تواجـــدت الحلـــول والمعالجـــات لهـــذا الــــوضع الـــــراهن؟  بحثت كـثٌرآ

 هـــــل استوعبنا بعض المعطٌات فـــً المسابل المتغٌرة ؟

فـــــلم أجــــد ســـــوى النفاق السٌاسً المشرعـــن والمبح الدبلوماسً 
م عن لـــــول الحمٌمة التً ظــــل الشعب المـــــزمـــــن ..مـــــع غٌاب تا

والمـــــواطن ٌنتظر وٌتؤمل وٌتفاءل وٌبحث عن وجــــه العدالة ورفـــــع 
 …فـــــً زمـــــن النكران   الظلـــــم

 فـــــال توجـــــد أي حـــــلول مناسبه إلى حـــــد اللحظة..

شفت اغـــــطٌتهم وبانت الـــــنعتهم انك…أعـــــداء األمس هـــــم أصدلـــــاء الٌوم 
 وعـــــداوتهم على الـــــجنوب ..

 فـــــضحتهم المشـــاورات وعـــــرتهم المـــــوالف وخـــــذلتهم الـــــرجـــــولـــــة..

فـــــمهما كـــــانت األحـــــداث والـــــمتغٌرات فـــــاألعـــــداء وحـــــلفابهم    
الزالـــــوا نالضٌن للعهـــــود وخـــــابنٌن للمـــــواثٌك.. جـــــبناء فً الســـــلم 

وخـــــونه عند المعـــــارن ..وال زال المشر عٌنٌن منبطحٌن فً شتى فنادق 

 نوب بٌن سندان التحدٌات ومطرلة المفاوضاتالج



الدوحة وانمـــــره ..والزالـــــوا أشباه الرجـــــال ٌتنملون بٌن الـــــرٌاض و
عـــــواصم الـــــدول باحثٌن عن مطـــــامع مـــــالٌة ..بابعٌن لضمابرهم 

 ووطـــــنهم بثمن بخس ..

ارتكب األعـــــداء فً المعـــــارن بٌن األطـــــراف المتصارعة شماآل أبشع 
بحك المواطنٌن واالبرٌاء دون أن نرئ أي تحـــــركات مـــــن  الجـــــرابم اإلنسانٌة

وهـــــذا مما … لبل الشرعٌة او لـــــرارات أو إدانات مـــــن األمـــــم المتحدة 
ٌدعـــــوا مجـــــاآل للـــــشن أن األمـــــم المتحدة وحـــــلفابها متفمـــــون على 

الفرصة للـــــمتردٌن وتسهٌل لهـــــم كـــــل سبل  التدمٌر والتخـــــرٌب وإتاحـــــة
وإطالة الحـــــرب وسفـــــن الـــــدماء وازهـــــاق المـــزٌد   التخرٌب والتدمٌر
 مـــــن األرواح ..

فـــــحٌنما نرى نهاٌتهم وانهـــــزامهم تتدخـــــل االمـــــم المتحدة وحـــــلفابها 
مساعـــــدات إلٌهم بطـــــرق إنسانٌة وهـــــً فً وترســـــل المساندات وال

 الـــــحمٌمة دعـــــم اٌدلوجـــــً عسكـــــري للــتدمٌر والمتل والمتال ..

أن تعً ذلن   .هنالن مإامرة كبرى دولٌة ومحـــــلٌة ..فٌجب على المٌادة الجنوبٌة
 وبً ..جٌدآ وأن تتحمـــــل المسإولٌة التً ضحى ألجلها الشعب الجن

وال أمـــــؤن   ال ســـــالم وال عفـــــو وال مصالـحه كمـــا ٌدعً بعض المتعجرفٌن..
وال عهـــــد وال مٌثاق مـــــع األعداء ..بل شرع الـــــدٌن لتالهم ووجب 

 محـــــاربتهم فمـــــن اعتدى علٌكم فعتدوا علٌه بمثل مـــــا اعتدى علٌكم ..

..وال زلنا   تمرة ..والزالت الجبهات مشتعلة فـــــً المتالالحـــــرب ال زالت مس
 …  مستمرٌن فـــــً المـــــواجهات و المعركة

 وعـــلى الـــصعٌد المحــلً ومـــــن زاوٌه انعكــاسٌة و منفرجة..

علٌنا ان نضع بعـــض المراوغات السٌاسٌة للٌال ونترن الخـــــالف لبعض 
بعٌدآ فً التحلٌالت ولراءة الوالع بطـــــرق مختلفة   الـــــولت وٌجب أن ال نذهب

وانما االهـــــم من ذلن كـــله هـــــو ان نتطرق فـــــورآ إلى فتح الحـــــوارات 
.. والبد مـــــن المعـــالجــات الفـــــورٌة واجـــــادة المشاورات المحلٌة 

لـــــألفعـــــال السلبٌة والسلـــــوكٌات الخـــــاطبة والتراكمـــــات المعمدة التً 
 …فـــــً الـــــوضع الـــــراهن   زرعتها الـــــمتغٌرات

ـاورات ومشــــ  ٌجب أن تكـــــون هنالن حـــــوارات بناءه ومنالشات إٌجـــــابٌة
مثمرة ٌنتج من خـــــاللها أعمال ومنجـــــزات والـــــعٌة ملمـــــوسه و تثبٌت 

للـــــعمل المـــــإسسً وتفعٌل لكـــــل الجـــــوانب االلتصادٌة واإلدارٌة واستمطاب 
الكفـــــاءة وأصحـــــاب المإهـــــالت والمـــــدرات للعمل.. الشعب ٌرٌد 

ٌة واعمـــــال خـــــدماتٌة تبعث فٌه روح المعنوٌة ..ولٌست إنجـــــازات والع
حتى   الـــــوال فسبكٌة .. وٌكفً ما تحمل هذا الشعب من المـــــآسً واألحـــــزان



وصل به الحـــــال إلى التضحٌة والفـــــداء بفلذات اكبادهم ألجـــــل الوطن 
 الجنوبً الغالً..

كثٌر مـــــن المـــــإهالت والـــــخبرات والمـــــدرات إلدارة لـــــدٌنا مـــــن ٌمتلن ال 
الوالـــــع ..ولكـــــن تؤتً بعض الـــــرٌاح فً الـــــوالع المتغلب والمتغٌر عبر 

تصرفـــــات فـــــردٌه عنجهٌة متغطرسة ال تفهم من الـــــوالع سوى لغة المـــــوة 
 غٌتة..أو السالح أو العصبٌة المنطمٌة الم

وهذا حبآ وأخالصآ وتنصاحآ للجمٌع ولٌس   فٌجب أن ننتمد وننبه فً هذا األمـــــر
كرهآ أو كما ٌظن وٌهول البعض ..فمن الـــــواجب االنتماد ألي عمل سلبً ٌضر 

من انتمـــــد فهو ٌمثل   ..فـــــلٌس كـــــل  بالمجتمع والوطـــــن الجنوبً الغالـــــً
 ــزاب معادٌة ..تٌارات أو أحـــ

أن لـــــم تكن معـــــً بالغلط فؤنت ضدي ..كـــــن منطمً ومـــــع الحمٌمة وإن 
هنالـــــن الكثٌر والكثٌر من الـــــمضاٌا والمشاكـــــل و …كلـــــف ذلن الثمن 

 واألزمـــــات والظـــــواهر السلبٌة واألخـــــطاء فـــــً المجتمع ..

وى األفـــــراد بل على مستوى الـــــوطن بؤكمله.. فنحن أمـــــام لٌس علـــــى مست
تطورات تارٌخٌة وانتصارات عظٌمه ٌجب الحـــــفاظ علٌها ..مع الحـــــذر 

واالنتباه من تواجـــــد بعض الحناتٌش التً لـــــد ربما ٌتفاجؤ البعض بظهـــــورها 
ـــــد ربما تكـــــون متواجدة فـــــً فـــــً أماكـــــن متفرلة وجبهات متنوعه ول
 …بعض المـــحٌطات والمنحـــــدرات الجبلٌة 

ال اعتمد أن الـــــجمٌع سٌمف عاجزآ عن الحلول أو المعالجات أو التخفٌف من 
 انتشار األخـــــطاء والسلبٌات

 ..  فً المـــــجتمع لبل أن تعبث بالوالـــــع المــحٌط فنغرق جمٌعا

فـــــً مجـــــلسنا   الحـــــكٌمة وأصحاب العمـــــول السلٌمة  ل مـــــن المٌادةنؤمـــــ
 الـــــى وضع الحلـــــول والمعـــــالجـــــات ..  االنتمالً المولـــــر

وتركٌز عالـــــً مـــــع   تسٌر بخطـــــوات متوازنة  وٌجـــــب علـــــى المٌادة أن
 واب على مستوى الماضً والحاضربٌن الخطؤ والص  التمٌز

فاألشخاص المٌادٌٌن الرابعون هـــــم مـــــن ٌعـــــرفوا أخطـــــابهم جٌدا ثم 
 ٌمـــــومون بتصحٌحها والولـــــوف أمــامهـــــا وادراكهـــــا ومعـــــالجــتها .

 

 

 



 م 2020  \ 1\ 15" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

شٌعت مدٌنة الحصن مدٌرٌة خنفر بمحافظة أبٌن المناضل الوطنً البارز والمٌادي 

فً الحران الجنوبً سٌف سالم محسن أبو فارس الذي فاضت روحه الطاهرة 

اإلربعاء عن عمر ناهز التسعة والسبعٌن عاما خاللها عرف أبو صباح الٌوم 

فارس واحد من لدامى النضال الوطنً منذ التحاله بحركة المومٌٌن العرب ثم 

 . الجبهة المومٌة فالحزب أالشتراكً الٌمنً وأخٌرا من لٌادات الحران الجنوبً

أكبر  وشهدت مدٌنة الحصن عمب الصالة على روحه فً جامع مدٌنة الحصن

موكب جنابزي خلف روحه الطاهرة ٌتمدمهم المناضل سعٌد عوض الهمامً عضو 

اللجنة المركزٌة سكرتٌر أول منظمة أالشتراكً محافظة أبٌن عبود ابوبكر هندي 

عضو اللجنة المركزٌة لالشتراكً ٌاسر الصالحً رببس اإلدارة المالٌة فً 

عضواللجنة المركزٌة المجلس االنتمالً محافظة أبٌن دوعن منصور دوعن 

لالشتراكً مصطفى الحلٌمً عضو اللجنة المركزٌة سكرتٌر أول منظمة أالشتراكً 

صاعمة وعدد من لٌادات  11مدٌرٌة زنجبار العمٌد ٌسلم الشروب أركان اللواء 

الحزب االشتراكً والمجلس االنتمالً والحران الجنوبً والكوادر والشخصٌات 

 . السٌاسٌة فً محافظة أبٌناالعتبارٌة ولٌادات األحزاب 

وٌعد أبو فارس واحد من رموز الحركة الوطنٌة الذٌن اثروا نضال الشعب الجنوبً 

فً مختلف المراحل والمنعطفات كان فٌها دوما فً ممدمة الصفوف منذ التحاله 

فً حركة المومٌٌن العرب وحتى وفاته ودفع ثمن موالفه الشجاعة عندما تعرض 

 . والمطاردة ممتنعا بماٌإمن بهللسجون والمعتمالت 

وخالل ثالثة أٌام ٌتلمى أوالد واشماء وزمالء الفمٌد العزاء فً مدٌنة الحصن 

 ...رحم هللا الوالد المناضل سٌف سالم محسن أبو فارس وانا هلل وانا الٌه راجعون

فً اكبر موكب جنابزي .. أبٌن تشٌع لٌادي بارز فً الحران 

 الجنوبً
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 (Falcon) المشغل للكابل البحري” جلوبال كالود إكسشاٌنج“أصدرت شركة 

المزود الربٌسً لإلنترنت فً الٌمن، بٌاناً، أمس، كشف سبب العطل و بدء الشركة 

 .باإلجراءات إلصالح الكابل البحري

 ولالت الشركة إن مرساة سفٌنة تسببت بمطع الكابل لبالة مٌناء السوٌس فً مصر

واكدت الشركة ان هنان امور تعٌك عملها فً اصالح الكابل مشٌرة انها لم تتلمى 

تصارٌح من التحالف الصالح الكابل حٌث لالت : ان تولٌت اإلصالح ٌعتمد على 

 .”التً تمدمت بها إلى السلطات للبدء بؤعمال اإلصالح التصارٌح

وكان الحوثٌٌن لد اعلنوا امس الثالثاء ان التحالف اعاق عملٌة اصالح الكابل ولم 

 .ٌعطً التصارٌح للشركة بالمٌام بعملها

 :نص البٌان

ٌناٌر  9فً ٌوم الخمٌس الموافك  (FEA)و (FALCON) تحدٌث الكابالت البحرٌة

من لطعٌن كبٌرٌن لكابالتها فً ” جلوبال كالود اكسشاٌنج“ركة ، عانت ش2323

الشركة المزودة لإلنترنت فً الٌمن تخرج عن صمتها 

 الكابل وتكشف المعرلل الربٌسً إلصالح



بٌن  (FALCON) المٌاه البحرٌة خارج مٌناء السوٌس. تشمل الكابالت المتؤثرة

 .بٌن مومباي والسوٌس (FEA)مسمط والسوٌس و

تشٌر النتابج األولٌة إلى أن السبب المحتمل كان بمثابة مرساة مسحوبة لسفٌنة 

 .المنطمة المجاورةتجارٌة كبٌرة فً 

فً إرسال سفن التصلٌح وتعمل الحصول ” جلوبال كالود اكسشاٌنج“بدأت شركة 

 .على التصارٌح المطلوبة

 .ٌعتمد الولت الممدر إلنجاز اإلصالح على توفر التصارٌح

تظل كل حركة مرور الطبمة األولى على الكابالت المتؤثرة شدٌدة االنخفاض، وٌتم 

ء من خالل العدٌد من الخٌارات المتاحة )بما فً ذلن استعادة الخطوط للعمال

الكابالت التابعة ألطراف أخرى، حٌثما كان ذلن ممكناً(، ٌجب على العمالء االتصال 

 .بمدٌري حساباتهم للحصول على مزٌد من التحدٌثات حول عملٌة االستعادة

ن أننا على مدار الساعة للتؤكد م” جلوبال كالود اكسشاٌنج“ٌعمل فرٌك شركة 

نولً أولوٌة لصوى فً اإلسراع بعملٌة اإلصالح والترمٌم.. شكراً لدعمكم 

 ”وتفهمكم
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اعلن ربٌس المجلس اإلنتمالً الجنوبً الٌوم األربعاء عدم امتالن لواته اي اسلحة 

ثمٌلة فً العاصمة عدن مإكدا ان اسلحته تم نمها الى جبهات الضالع والساحل 

 . الغربً

وتزامن ذلن مع مواصلة لجنة عسكرٌة سعودٌة حصر االسلحة فً معسكراته 

 .بعدن

ولال ربٌس المجلس، عٌدروس الزبٌدي، فً تصرٌح صحفً أن المجلس ال ٌملن 

اسلحة ثمٌلة فً عدن وأن جمٌع اسلحته ٌماتل فٌها فً جبهات المتال بالضالع 

 .والساحل الغربً

وعد مرالبٌن هذا االعالن رفض من المجلس للمساعً السعودٌة التً بدأت 

 نملها إلى معسكر التحالف فً البرٌمةمإخرا بتشكٌل لجنة لحصر االسلحة تمهٌدا ل

.. 

 ..وكان االنتمالً اعلن اكثر من مرة رفضه تسلٌم االسلحة معتبرا اٌاها خط احمر

 

رداً على طلب تسلٌم األسلحة..المجلس اإلنتمالً ٌعلن عدم 

 امتالن لواته اسلحة ثمبلة فً عدن
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لالت مصادر لبلٌة ان عناصر تنظٌم الماعدة استحدثوا نماط تفتٌش وتمركزوا فً موالع على 

 .الخط العام بوادي ٌشبم بمدٌرٌة الصعٌد، احد اهما معالل التنظٌم سابما

وتزامن عودة ظهور الماعدة مع وصول لجنة سعودٌة إلى المحافظة لتنفٌذ بنود اتفاق الرٌاض 

االصالح إلى مؤرب حٌث فجرت هذه الخطوة بحسب مصادر اعالمٌة  التً تمضً بسحب لوات

 .خالفات بٌن هادي ومحسن الذي هدد باجتٌاح عدن

وكانت لوات علً محسن لد اجبرت فً ولت سابك على بدء االنسحاب من اطراف ابٌن إلى 

 .شبوة على أن تنسحب من شبوة كخطوة ثانٌة

التهامات لعلً محسن بتحرٌكها، اإل أن هذا ورغم ارتباط الماعدة بجناح فً االصالح، وا

 .التنظٌم وجد مإخرا طرٌمه للتغلغل فً اوساط كافة اطراف الصراع فً المحافظات الجنوبٌة

ولم ٌتبٌن بعد ما اذا كان ظهور الماعدة فً شبوة محاولة لوى من اطراف الصراع داخل 

أن التنظٌم الذي تربطه اتفالٌات لخلط االوراق بها فً ظل تنفٌذ اتفاق الرٌاض، أم ” الشرعٌة“

بدول التحالف، وفما لتمارٌر غربٌة، ٌتحرن بهدف ابماء هذه المحافظة الهامة تحت لبضة 

 .”مكافحة االرهاب“التحالف نفسه بحجة 

ٌذكر أن الوالٌات المتحدة استبمت تنفٌذ اتفاق الرٌاض بالحدٌث عن عودة نشاط الماعدة فً 

غارة على  25تد برس لبل اسبوعٌن إلى تنفٌذ الجٌش االمرٌكً الٌمن إذ اشارت وكالة اسوشٌ

 .سلسلة جبلٌة تربط ابٌن وشبوة بالبٌضاء، مناطك تمركز التنظٌمات االرهابٌة

لضرب ” داعش“وعلى مدى االعوام الخمسة الماضٌة من عمر الحرب، ظلت الماعدة و 

بغارات اماراتٌة على تجمعاتهم من عناصر هادي  333اتباعه وكان اخرها ممتل واصابة نحو 

 ”مكافحة االرهاب“فً عدن وابٌن بحجة 

 تنظٌم الماعدة ٌستحدث نماط عسكرٌة فً شبوة
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شكل الدكتور معٌن عبدالملن ربٌس مجلس الوزراء ، مجلساً إلتصادي أعلى 

برباسته وعضوٌة عدد من الوزراء بٌنهم محافظ البنن المركزي ووزٌر المالٌة 

 . ووزٌر النفط ووزٌر التخطٌط والتعاون الدولً

وكان أول لرار إتخذه المجلس اإللتصادي األعلى سحب الصالحٌات من اللجنة 

ٌة التً ٌرأسها حافظ معٌاد ، السٌما فٌما ٌخص آلٌات تنظٌم استٌراد اإللتصاد

 . وتجارة المشتمات النفطٌة، وعمل المكتب الفنً وفماً لوكالة األنباء الٌمنٌة سبؤ

وتناول االجتماع الذي عمد الٌوم فً عدن اإلجراءات الالزمة لزٌادة إنتاج وتصدٌر 

، وتعزٌز اإلٌرادات وتجفٌف منابع النفط الخام واالستثمارات الضرورٌة لذلن

الفساد فً المطاعات المختلفة، على ضوء اإلجراءات األخٌرة التً اتخذتها 

الحكومة، ومن بٌنها تفعٌل المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد، والدور 

المعول على ذلن، بما ٌعود بالفابدة على المجتمع وٌساند جهود الحكومة الرامٌة 

 .معاناة المواطنٌن وتحسٌن الخدمات األساسٌة وتطبٌع األوضاع الى تخفٌف

معٌن عبدالملن ٌسحب صالحٌات الجنة اإللتصادٌة وٌشكل 

 مجلس إلتصادي برباسته



وتدارس المجلس عدد من الرإى واألفكار الهادفة للتعاطً مع التحدٌات 

المطروحة ووضع الحلول العاجلة لها وفك مسار سرٌع فً الجوانب االلتصادٌة 

 .المختلفة

ز حول أداء وأحاط ربٌس الوزراء، المجلس االلتصادي األعلى، بتمرٌر موج

م والتحدٌات المابمة والرإى 2319الحكومة االلتصادي خالل العام الماضً 

والخطط الموضوعة لتحمٌك التعافً االلتصادي للعام الجاري، واهمٌة اضطالع 

الجمٌع بمسإولٌاتهم وشدد بانه على كافة مإسسات وأجهزة الحكومة وبموجب 

ها وان ترتمً إلى مستوى توجٌهات فخامة ربٌس الجمهورٌة أن تضاعف جهود

التحدٌات والعمل بجهد استثنابً لتنفٌذ الممترحات والحلول لتحسٌن األداء فً 

 .مختلف الجوانب االلتصادٌة والمالٌة والمصرفٌة

فٌما لدم وزٌر المالٌة تمرٌر حول إجراءات ضبط الموارد العامة للدولة وااللٌات 

 .دة الموارد العامةالممترحة لرفع كفاءة األجهزة اإلرادٌة وزٌا

واستعرض محافظ البنن المركزي الٌمنً، وضع العملة الوطنٌة والتدخالت التً 

اتخذها البنن الستعادة استمرار سعر الصرف وااللٌات الممترحة لمواجهة 

التداعٌات الكارثٌة إلجراءات الحوثٌٌن بمصادرة ومنع تداول العملة الوطنٌة 

فع رواتب الموظفٌن فً مناطك سٌطرة الجدٌدة على االلتصاد الوطنً ود

الملٌشٌات، وزٌادة معاناة المواطنٌن وتعمٌك المؤساة اإلنسانٌة واستغاللها لتحمٌك 

 .مكاسب سٌاسٌة

كما اطلع المجلس االلتصادي، من وزٌر النفط والمعادن على تمرٌر حول إٌرادات 

راءات المتخذة النفط الخام الذي شهد تحسنا ملحوظا خالل الفترة الماضٌة واإلج

 .لتنشٌط وتطوٌر المطاعات النفطٌة وزٌادة انتاج وتصدٌر النفط

وألر المجلس االلتصادي، نمل آلٌات تنظٌم استٌراد وتجارة المشتمات النفطٌة، 

 .وعمل المكتب الفنً من اللجنة االلتصادٌة الى المجلس االلتصادي األعلى



التخطٌط والتعاون الدولً وكلف المجلس، وزراء النفط والمعادن والمالٌة و

بدراسة ومراجعة االلٌات المعتمدة لدخول المشتمات النفطٌة الى الٌمن، والرفع 

بالممترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس االلتصادي األعلى العتمادها، بما 

ٌإمن االلتزام بؤعلى درجات الشفافٌة، وٌضمن استمرار توفر الولود وفما 

س المعتمدة عبر تحوٌالت بنكٌة ومصرفٌة طبما لمعاٌٌر للمواصفات والمماٌٌ

 49و المرار  2312لعام  75االمتثال وآلٌات استمرار تطبٌك لراري الحكومة 

والترتٌب لورشة خاصة بهذا الشؤن بما ٌساعد على استٌعاب األفكار  2319لعام 

 .المناسبة لتطوٌر آلٌات العمل

ة بتفعٌل وتطوٌر األداء التشغٌلً والر المجلس االلتصادي الممترحات الخاص

لمصافً عدن، وكلف وزٌري النفط والمالٌة التخاذ اإلجراءات الالزمة باستكمال 

تموٌل المراحل األخٌرة من محطة الطالة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمنً 

 .لتشغٌل المصفاة بما ٌضمن استعادة المصفاة لدورها االلتصادي الفاعل

بدالملن، التؤكٌد على أهمٌة مضاعفة وبذل جهود استثنابٌة وجدد الدكتور معٌن ع

فً الظروف الحالٌة، على مستوى العمل فً وحدات الخدمة العامة، وتحمٌك 

الترابط والتكامل فً أدابها وفك ما تمتضٌه المصلحة العلٌا للوطن وتلبٌة 

ذي ٌموم االحتٌاجات المتصلة بمعٌشة وحٌاة المواطنٌن الٌومٌة.. منوها بالدور ال

به المطاع الخاص الوطنً فً المجال االلتصادي والتنموي وتوفٌر احتٌاجات 

السوق من السلع والمواد األساسٌة، والحرص المشترن على تموٌة اطر الشراكة 

 .الحمٌمٌة مع هذا المطاع

وأهاب ربٌس الوزراء، بكافة المكونات السٌاسٌة والمجتمعٌة تغلٌب المصلحة 

كل ما عداها من المصالح، فالوطن فوق الجمٌع واغلى من اٌة العلٌا للوطن على 

حسابات، واهمٌة ان ٌضع الجمٌع ذلن نصب اعٌنهم بما ٌضع حدا لمعاناة 

 .المواطنٌن وعدم تركهم فرٌسة للتجاذبات السٌاسٌة
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ٌوما عن ٌوم ٌتكشف حجم الفساد المهول فً مسبولً حكومة هادي ولعل الفساد المرتبط 

بالكهرباء وكهرباء عدن خاصة والبنن المركزي الٌمنً فً عدن ٌظهر حجم الفساد منمطع 

لادر تاجر ٌفتح اعتماد لدى احد البنون الٌمنٌة بمبلغ ال ٌتجاوز ملٌون ونصف  النظٌر فبمدرت

لٌتحول هذا االعتماد  2313دوالر امرٌركً الستٌراد معدات الحدى مإسسات الدولة فً العام 

. ان التواطا الحاصل فً مإسسات الدولة  2319الى سبعه ملٌون دوالر امرٌكً فً العام 

مثٌل ، وما كان لٌحدث اال لعلم الفاسدٌن ان العماب لن ٌطالهم فً ظل مع الفساد لم ٌسبك له 

 .تعطٌل متعمد لالجهزة المضابٌة المعنٌة وغٌاب واضح للهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد

ال تمتصر على جهة واحدة بل تشمل اربع جهات حكومٌة متواطبة بهذا الفساد  لضٌنا هذ المره

فان ان ٌتم صرف مبلغ ٌتجاوز لٌمته سبعه ملٌون دوالر امرٌكً أي بما ٌعادل اربعه ملٌار 

وثالثمابة لاير بورلتٌن فمط دون أي ٌتم تمدٌم أي وثابك حمٌمٌة كاساس للصرف وكما تظهره 

ٌة لامت باصدار تعزٌز دون ان تتطلع على أي وثابك وٌكتب فً الوثابك ان وزارة المال

التعزٌز ان الجهة االطالٌة تتحمل مسبولٌة لانونٌة الصرف وكان وزارة المالٌة مجرد بنن 

ٌموم بالصرف بناء على طلب من مدٌر عام مإسسة الكهرباء فً عدن ونابب وزٌر الكهرباء 

طا بصرف لٌمة التعزٌز بالدوالر االمرٌكً وبسعر لٌزٌد من ذلن لٌام البنن المركزي وبالتوا

 الصرف الحكومً لٌحمل البنن المركزي فارق المٌمة ولٌس الحكومة

 وفٌما ٌلً شرح مفصل البعاد هذه المضٌة

 –تمدمت شركة نوفل للتجارة والتوكٌالت والتً ٌمكلكها نوفل سعٌد حبٌشً  2313فً العام 

ب كونه ٌمنً باالصل فً منالصة لتورٌد معدات والذي ٌحمل الجنسٌة الكندٌة الى جان

لمإسسة الكهرباء فً عدن وبعرض وحٌد تم ارساء المنالصة على الشركة المذكورة ، وكما 

اوضحت مصادر مصرفٌة ان شركة نوفل حصلت على تموٌل من احد البنون الٌمنٌة لتموٌل 

 والعة خطٌرة تكشف الفساد العنمودي فً حكومة الشرعٌة



رض لابم على شركة نوفل ما زال الم –الصفمة بمبلغ ال ٌتجاوز ملٌون ونصف دوالر امرٌكً 

 – الى االن

وبموجب مذكرة مرفوعه من لبل مدٌر عام مإسسة الكهرباء فً عدن الى  2312فً العام 

دوالر سته ملٌون وثالثمابة وسته  6366927نابب وزٌر الكهرباء ٌطلب فٌه صرف مبلغ 

ف فً وستون الف وتسعمابة وسبعه وثمانٌن دوالر امرٌكً ، والفارق ٌوضح حجم االجحا

ارساء المنالصات بحك الدولة وبحك المواطنٌن فتموٌل لم ٌتجاوز الملٌون ونصف دوالر 

امرٌكً ٌتحول الى سته ملٌون بارباح تفوق الخٌال ودون ان ٌرفك مع الطلب أي جداول او 

سندات تورٌد مخزنٌة او ما ٌثبت ان ما ماذكر فً المذكرة حمٌمً وفعلً ولو بالورق فالجمٌع 

 كهرباء عدن ومحوالتها المتهالكةٌعلم وضع 

ولم تنتهً المصه والفساد عند هذا الحد وبموجب الوثابك ادناه وبحسب طلب وزارة الكهرباء 

فان على وزارة المالٌة ان تموم بالتاكد من جمٌع الوثابك الن التموٌل من برنامج الحكومة 

ٌة باصدار تعزٌز ٌفوق االستثماري وتستكمل اجراءات الصرف فنتفاجا بمٌام وزارة المال

 المبلغ االصلً وكان المختصٌن فً وزارة المالٌة ٌطالبو بحمهم فً حجم الصفمة

وبحسبة بسٌطة اذا كان حجم المطالبة كما تظهرة مذكرة المإسسة العامة للكهرباء والذي 

دوالر سته ملٌون وثالثمابة وسته وستون الف وتسعمابة وسبعه  6366927ٌساوي 

 امرٌكً فان مبلغ التعزٌز سٌكون كاالتً وثمانٌن دوالر

دوالر امرٌكً بعد خصم الضرابب بمبلغ  5921273ما ٌصف للشركة باللاير الٌمنً ما ٌعادل 

سبعه ملٌون  763336627.33دوالر امرٌكً لكن ان ٌتم اصدار التعزٌز بمبلغ  445713

تمرٌبا وٌذٌل فً نفس  دوالر امرٌكً تمرٌبا بفارق ستمابة وسته وثالثون الف دوالر امرٌكً

التعزٌز ما ٌثبت ان اصدار التعزٌز بدون أي وثابك بحٌث كتب فً التعزٌز ان الجهة الطالبة 

 تتحمل مسبولٌة مصدالٌة الطلب

 12ولٌكتمل المشهد فً صرف التعزٌز فً البنن المركزي بموجب المانون المالً المادة 

 الٌمنً وبموجب السعر الذي ٌحدده والتً تفرض ان جمٌع مصروفات الحكومة تصرف باللاير

البنن المركزي فتم الصرف بالدوالر االرٌكً وتحمٌل البنن المركزي فارق السعر ما بٌن سعر 

لاير / لدوالر وال نعلم هنا ما عاللة البنن المركزي ان ٌتحمل فارق هذا  323السوق وسعر 

كة نوفل سعٌد حبٌشً هو السعر الكبٌر نٌابة عن الحكومة لكن ان علمنا ان صاحب الشر

شمٌك نابب محافظ البنن المركزي شكٌب سعٌد حبٌشً الذي وجهة بالصرف بالدوالر 

االمرٌكً فاذا فرضنا ان البنن المركزي وبموجب توجٌهات ٌموم بالصرف بسعر السوق فً 

ولته فكما هو متبع ٌموم البنن المركزي بخصم كامل الممٌة من حسابات الحكومة أي لٌمة 

زٌز باللاير وبسعر السوق لٌظهر ذلن فً حساب الحكومة ولكن تم تحمٌل البنن المركزي التع

 حتى ال تظهر عملٌة الفساد والفارق فً الصرف

 والجدول التالً ٌوضح حجم مبلغ الفساد فً هذا التعزٌز فمط

 م



 البٌان

 المبلغ

 اجمالً

1 

 لٌمة التموٌل للمنالصة

 دوالر 1،500،000

2 

 عدن –وجب وثابك مإسسة الكهرباء لٌمة المنالصة بم

6,366,987.00 

 دوالر

3 

 لٌمة التعزٌز الصادر من زارة المالٌة

7,003,687.00 

 دوالر امرٌكً

 الفارق بٌن طلب المإسسة وتعزٌز المالٌة بالزٌادة

(636,700.00) 

 دوالر امرٌكً

 323وبسعر  لٌمة التعزٌز باللاير المفترض صرفة بموجب وثابك مإسسة الكهراباء

2,419,455,060.00 

 لاير ٌمنً

 323لٌمة التعزٌز الصادر من المالٌة بسعر 

2,661,401,060.00 

 لاير ٌمنً

 الفارق فً لٌمة التعزٌز بٌن طلب مإسسة كهرباء عدن وتعزٌز وزارة المالٌة باللاير الٌمنً



241,946,000.00 

 لاير ٌمنً

وما صرف من البنن المركزي بسعر ٌوم الفارق بٌن لٌمة التعزٌز بموجب وثابك مإسسة 

 وبعد خصم الضرٌبة 595بسعر  2319مارس  13الصرف بتارٌخ 

1,456,019,130.00 

 لاير ٌمنً

 اجمالً ما تربحته شركة نوفل من الصفمة بالدوالر االمرٌكً

5,013,402.00 

 دوالر امرٌكً

  

 :االسبلة بعد هذا التحلٌل والوثابك المرفمة التً ٌجب اثارتها

 ؟2313ٌخص تورٌدات عام  2319لماذا لم ٌتم صرف تعزٌز فً  –

صرف سابما من صنعاء لبل  –هل تم استغالل االنمالب وحدوث ازدواجٌه فً الصرف  –

 االنمالب؟

لماذا لم ترفك مإسسة كهرابء عدن أي سندات تورٌد مخزنٌة للمحوالت والمعدات المورده  –

 ؟

 مطالبة مإسسة كهرباء عدن؟لماذا صرف تعزٌز المالٌة بفارق عن  –

 لماذا تم صرف التعزٌز بالدوالر االمرٌكً ولٌس باللاير؟ –

لماذا تحمل البنن المركزي فارق سعر الصرف ولٌس حساب الحكومة اذا كان التعالد اصال  –

 بالدوالر؟

هل تم تعمد ان ٌختفً الفارق فً سجالت البنن المركزي الذي فرض علٌها حصانه من أي  –

 او تدلٌك؟ مراجعة

 لماذا لم تتحرن نٌابة االموال العامة ونٌابة مكافحة الفساد فً هذه المضٌة؟ –

 من المتورطٌن فً كل هذا الفساد؟ –

 المصدر: عدن الغد
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بدأت الشرعٌة و المجلس اإلنتمالً الجنوبً الٌوم الثالثاء سحب لواتهم من 

محافظة أبٌن الى مؤرب والساحل الغربً بتوجٌهات سعودٌة تنفٌذ اتفاق الرٌاض 

 .المتعثر منذ اشهر

ان لوات تابعة لهادي غادرت شمرة باتجاه شبوة ومؤرب، فً ولالت مصادر محلٌة 

حٌن بدأت لوات االنتمالً فً اللواء التاسع صاعمة مغادرة موالعها فً زنجبار 

 .صوب الساحل الغربً

وتؤتً هذه الخطوات عمب ٌوم على تولٌع المٌادات المٌدانٌة على خطوط التماس 

لى خارج عدن ممابل نشر الملٌل فً ابٌن اتفاق ٌمضً بانسحاب معظم الوحدات إ

 .منها فً المدٌنة

وتنص االتفالٌة على انسحاب لوات هادي إلى شبوة ومؤرب مع نشر وحدات منها 

كالموات الخاصة واالمن فً ابٌن، ودخول كتابب اخرى إلى لصر المعاشٌك فً 

 .عدن، ممابل تملٌص االنتمالً لمواته بنمل جزء كبٌر منها إلى الساحل الغربً

وبخصوص الوضع فً عدن فسٌتم اشراف سعودي مباشر على أمن المدٌنة 

وستكون سٌادة العاصمة عدن تحت رحمة الموات السعودٌة حسب اتفاق الرٌاض 

 .الذي شرعن للسعودٌة السٌطرة الكاملة على عدن

 اإلنتمالً ٌسحب لواته من أبٌن الى الساحل الغربً
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رفض وضاح الذٌبانً المٌادي فً مٌلٌشٌا االخوان تسلٌم مهام حراسة مستشفى 

الثورة بمحافظة تعز للموات الخاصة تنفٌذا لتوجٌهات محافظ تعز، وعلى اثر هذا 

ٌنذر باندالع مواجهات مسلحة بٌن  توترا  الرفض شهد محٌط مستشفى الثورة،

 . وحدات من لوات األمن الخاصة، ومسلحٌن من ملٌشٌا اإلخوان

وتولى الذٌبانً مهام حماٌة مستشفى الثورة، برفمة وحدة من الشرطة العسكرٌة 

 .الخاضعة لسٌطرة ملٌشٌات اإلخوان

بتسلٌم حراسة المستشفى للموات الخاصة عمب  وجاء طلب محافظ تعزللذٌبانً

 .التحام مسلحٌن للمستشفى مساء أمس االثنٌن، وتصفٌة أحد الجرحى

ولمً شخص ٌدعى دمحم سعٌد ناجً، مصرعه فً المستشفى على إٌدي مسلحٌن 

التحموا المستشفى، بعد نمله إلٌه مصابا فً عملٌة اغتٌال شرف رزاز العونً 

 .جوي فً منطمة األربعٌن دفاع 173أركان اللواء 

هذا ولد غادرت لوات الشرطة العسكرٌة محٌط المستشفى، فً حٌن ٌصر المٌادي 

 .اإلخوانً الذٌبانً على عدم التسلٌم

ٌشار الى ان مستشفى الثورة بتعز تعرض لعملٌات التحام متكررة، وتصفٌات 

 .لجرحى فً مداهمات لعصابات مسلحة تتبع لٌادات إخوانٌة

 

 

 اإلخوان ٌرفضون تسلٌم مستشفى الثورة ب #تعز



 م 2020  \ 1\ 14" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

هي احفاق  وسط هساعي لإلصالح والشزعيت إلفشال حٌفيذ الخطىة الثىاًيت

الزياض وافخعال فىضً أهٌيت وعسكزيت ًجا أحذ أفزاد لىاث الحزام 

 .األهٌي بحعار، هساء أهس اإلثٌيي، هي هحاولت اغخيال فاشلت في هىديت

وكشفج هصادر هحليت، أى هسلحيي هجهىليي لاهىا بإطالق الٌار علً 

بيي دراجت ًاريت كاى يسخملها عبذ هللا دمحم علي الحسٌي في الطزيك ها

 .لزيخي اهمىر وجوعاى الخابعت لوىديت

وأضافج الوصادر، أى الطلماث الٌاريت أصابج الذراجت الٌاريت ها أدي إلً 

 .اشخعالها علً الفىر

أى لىاث الحزام األهٌي اشخبكج هع الوسلحيي  وأوضحج الوصادر، 

 .هشيزة إلً فزارهوا، الفخت إلً االعخماد أًهوا هي حٌظين الماعذة

 

 

 نجاة أحد أفراد الحزام األمنً فً #أبٌن من محاولة إغتٌال
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بمحافظة  مواطنٌن فً لرٌة الصلعاء بمدٌرٌة لودر 5ألدم مسلح ظهر الٌوم بمتل 

 . اخرٌن 11ابٌن واصابة 

 5وافادت مصادر محلٌة ان شخص ٌعانً من اصطرابات نفسٌة الدم على لتل 

 . اخرٌن 11مواطنٌن بٌنهم والده وجرح 

شخصا بٌن  16وفً ذات السٌاق لالت عملٌات الحزام االمنً فً مدٌرٌة لودر ان 

ر الٌوم بعد اطالق لتٌل وجرٌح ولعوا فً احد لرى المدٌرٌة بمحافظة ابٌن ظه

 .مسلح النار على مصلٌن فً مسجد لرٌة ام صلعى بعد صالة الظهر

اخرٌن جراء اطالق النار  11اشخاص اشخاص واصٌب  5ولال مصدر امنً 

علٌهم بعد صالة الظهر، وبٌن المتلى والد الجانً وامام المسجد وثالثه من ابناء 

 .المرٌةعمه لبل ان ٌلوذ بالفرار الى الجبال المحٌطة ب

واضاف المصدر االمنً ان الجانً ٌعانً من حالة نفسٌة وتتم االن عملٌة 

 .مطاردته فً المنطمة

 

مواطنٌن بٌنهم والده  5مسلح ٌهاجم مصلٌٌن فً لودر وٌمتل 

 وامام الجامع
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التركٌة، بؤت ” األناضول“أفاد مسإول فً الجٌش السودانً، فً حدٌث لوكالة 

سلطات السودان لررت تملٌص عدد عناصر لواتها المسلحة المنتشرٌن فً الٌمن 

 .بشكل كبٌر

متحدث باسم لوات الدعم السرٌع فً الجٌش السودانً، ونملت الوكالة التركٌة عن 

آالف  5لوله إنه تم اتخاذ لرار تملٌص تعداد العسكرٌٌن السودانٌٌن فً الٌمن من 

 .شخص 657إلى 

دٌسمبر  2وسبك أن أعلن ربٌس الوزراء السودانً، عبد هللا حمدون، ٌوم 

وات التحالف ، عن تملٌص عدد عسكرًٌ بالده العاملٌن فً الٌمن ضمن ل2319

 .آالف 5ألف إلى  15العربً بمٌادة السعودٌة، من 

وجرت هذه التطورات بعد أن أكد حمدون عزمه على سحب جمٌع الموات 

السودانٌة المتواجدة فً الٌمن، مشددا على أن انخراط بالده العسكري فً األزمة 

ٌة الٌمنٌة إرث تركه نظام الربٌس المخلوع، عمر البشٌر، وأكد ضرورة تسو

 .النزاع الٌمنً بوسابل سٌاسٌة

مسإول فً الجٌش السودانً: تملٌص عدد الموات السودانٌة 

 جندٌا 657إلى  5333فً الٌمن من 
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كسرت لجنة عسكرٌة سعودٌة شروط المجلس اإلنتمالً الجنوبً بتمدٌم لوات الحماٌة 

الرباسٌة كشوفات من اجل السماح لهم دخول العاصمة عدن ولررت دخول هذه الموات 

 .ساعة الماضٌة 42بمافٌها عناصر اإلصالح الى لصر المعاشٌك خالل ال

نة شمرة بمحافظة أبٌن حٌث فور وصول ووصلت لجنة عسكرٌة سعودٌة الٌوم االثنٌن إلى مدٌ

اللجنة عمدت اجتماعا مع لٌادة ألوٌة الحماٌة الرباسٌة المنتشرة فً المنطمة، بحضور العمٌد 

مدرع والعمٌد لإي الزامكً لابد اللواء الثالث حماٌة رباسٌة  39عبدهللا الصبٌحً لابد اللواء 

 .ٌنوالعمٌد علً الذٌب الكازمً مدٌر عام أمن محافظة أب

عدن “واتفمت اللجنة السعودٌة ولٌادة ألوٌة الحماٌة الرباسٌة على عدد من النماط تحصلت 

 .علٌها” الغد

ساعة المادمة على أن  42دخول لوة من الحماٌة الرباسٌة إلى العاصمة عدن خالل الـ –

 .تتمركز فً لصر المعاشٌك الرباسً بمدٌنة كرٌتر

مدرع بمٌادة العمٌد عبدهللا الصبٌحً فً المناطك  39إعادة انتشار وتمركز لوات اللواء  –

 .الحدودٌة بٌن محافظتً أبٌن والبٌضاء

إعادة انتشار وتمركز لوات اللواء الثالث حماٌة رباسٌة بمٌادة العمٌد لإي الزامكً فً  –

 .معسكر العمري بمدٌرٌة ذوباب على الساحل الغربً

ولوات األمن الخاصة إلى مدٌنة زنجبار  دخول لوة من األمن العام والشرطة العسكرٌة –

 عاصمة محافظة أبٌن إلعادة االنتشار

لجنة سعودٌة تفرض على اإلنتمالً السماح لموات الشرعٌة 

 ساعة المادمة 42واإلصالح دخول عدن خالل ال
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بدأ سفراء دول غربٌة، االثنٌن، ضغوط على حكومة هادي لتنفٌذ اتفاق 

 .الرٌاض ٌؤتً ذلن فً ظل رفض تٌار االصالح بنود االنسحاب من شبوة

ولالت مصادر دبلوماسٌة أن الوفد الغربً الذي وصل عدن، 

تمدٌم الدعم   ربٌس حكومة هادي، معٌن عبدالملن، بهدف التمى  االحد، 

ومسانداته فً وجه الضغوط التً ٌتعرض لها من لبل مسبولٌن له 

مكتب هادي حٌث ٌعتبر معٌن عبدالملن محل لبول اطراف الصراع   فً

 .باستثناء مكتب هادي

ٌستحوذ علٌها نجل ” فساد“تفكٌن منظومة  ومنذ عودته ٌحاول معٌن 

لكنه هادي االكبر ونابب مدٌر مكتبه للشإون االلتصادٌة، احمد العٌسً، 

 .ٌواجه تعمٌدات لد تودي بحٌاته

لوات الشرعٌة واإلصالح ترفض اإلنسحاب من شبوة وضغوط 

 دولٌة على هادي لتنفٌذ اتفاق الرٌاض



وٌعد معٌن عبدالملن الموالً لإلمارات، ابرز المإٌدٌن لتنفٌذ اتفاق 

الرٌاض الذي ٌمضً بتماسم السلطة مع االنتمالً، وهذا منحه لبول لدى 

 .االنتمالً الذي سمح بعودته إلى عدن

وكانت لوات هادي اصدرت فً ولت مبكر بٌان باسم محافظ شبوة، 

مٌادي فً االصالح، دمحم صالح بن عدٌو، ٌرفض فٌه انسحاب لواته من ال

شبوة.. وٌتوعد البٌان بالحفاظ على لوات المنطمة العسكرٌة الثالثة فً 

 .”االنفصالٌٌن”لـ  شبوة، معتبرا االنسحاب تسلٌم

مع بدء التحالف تنفٌذ الشك العسكري من اتفاق   وهذا البٌان ٌؤتً

 .سحابات متبادلة من ابٌن وشبوةالرٌاض والذي ٌمضً بان

على صعٌد متصل، ظهر مدٌر مكتب هادي، االثنٌن، فً تصرٌح صحفً 

ٌإكد فٌه بانه تلمى توجٌهات من هادي باإلشراف على تنفٌذ اتفاق 

 .الرٌاض بحكم ارتباطه الوثٌك بالمضٌة الجنوبٌة

ظهور العلٌمً محاولة لسحب بساط معٌن عبدالملن  واعتبر مرالبٌن 

 .تملٌلهم منها رغم
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تحل باإللتصاد جراء تكرارها طبع الفبات   بعد تسببها فً الكارثة التً ٌجب ان

أولف البنن المركزي فً العاصمة عدن  النمدٌة دون غطاء فً االبنن الدولً

وتوجٌهات من الحكومة عملٌات البٌع والشراء للعمالت األجنبٌة ابتداًء من مساء 

 .األحد

ومحالت الصرافة بعدم بٌع وشراء العمالت ووجه البنن المركزي البنون وشركات 

 .األجنبٌة، بسبب االرتفاع الشدٌد فً أسعار الصرف خالل الٌومٌن الماضٌٌن

كذلن عممت جمعٌة الصرافٌن بعدن، توجٌهات البنن المركزي على شركات 

ومحالت الصرافة بتولٌف البٌع والشراء بشكل كامل، وأكدت أن المصلحة العامة 

ٌع والشراء بشكل كامل حتى إشعار آخر؛ بسبب االرتفاع تمتضً تولٌف الب

الجنونً غٌر المبرر فً أسعار الصرف؛ ما ٌودي إلى ارتفاع السلع بشكل عام 

 .وٌضر بمصلحة المواطن

وحمل التعمٌم، المسإولٌة ألي منشؤة تخالف ذلن، وألزمت الجمعٌة المحال 

 .محال التجارٌةالتجارٌة بتعلٌك ملصمات بالتولف على واجهات كافة ال

وجاء التدهور االمتسارع للعملة وسط مواصلة حكومة هادي طبع الفبات النمدٌة 

التً زادت من حدة اإلنهٌار وتسببت فً الكوارث االلتصادسة اضافة الى النهب 

 .المستمر من لبل فاسدي الشرعٌة ولصوصها ألموال البلد وممتلكاته

بعد تسبب حكومة الشرعٌة فً الكارثة..البنن المركزي ٌوجه 

 محالت الصرافة بولف بٌع وشراء العمالت األجنبٌة
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تعرض الرصٌف العام بمدٌرٌة خور مكسر بالعاصمة عدن لعملٌة بسط 

 .من لبل نافذون

لعملٌة ولالت مصادر محلٌة بعدن أن الرصٌف العام بحً الشابات تعرض 

 .بسط وبناء عدد من االكشان بصورة مخالفة للمانون

ان الباسطٌن على الرصٌف استعانوا بموة امنٌة لحماٌتهم   وأكد مواطنون

 .من غضب االهالً

وهذه هً المرة االولى فً تارٌخ عدن والتً ٌتم فٌها البسط على رصٌف 

 .منطمة حً الشابات

 

 

 

الشابات فً خور نافذون ٌبسطون على الرصٌف العام لحً 

 مكسر
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اندلعت اشتباكات مسلحة امس االحد بٌن لوات تابعة لطارق صالح 

وأخرى أللوٌة الحماٌة الرباسٌة فً الخوخة خلفت عدد كبٌر من الجرحى 

 .تم نملهم الى مستشفٌات المخاء

ولالت مصادر فً لوات العمالمة ان المابد حمدي شكري اعترض على 

فً الخوخة ودخلت مسؤلة مداهمة لوات طارق صالح لمنازل المواطنٌن 

 .فً اشتباكات مع تلن الموات نتج عنها عدد من الجرحى

 . وحسب المصادر فان التوتر بٌن الطرفٌن الزال لابماً حتى اللحظة

وتموم لوات طارق منذ سٌطرتها على مدٌنة الخوخة بمداهمة منازل 

المواطنٌٌن واالعتداء علٌهم وتلفك التهم بموات العمالمة المرابطة فً 

احل الغربً وهو مااعترضت علٌه لٌادات العمالمة ودخلت فً خالفات الس

 .مع طارق ولٌاداته

 

بٌن العمالمة ولوات طارق صالح فً الخوخة ونمل  إشتباكات

 مصابٌن الى المخاء
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الدولٌة لألنباء، وصول دفعة جدٌدة من معدات الخدمات ” دٌبرٌفر“مطلع لوكالة كشفت مصدر 

األرضٌة إلى مطار عدن الدولً لحساب رجل األعمال الٌمنً أحمد صالح العٌسً الممرب من 

ربٌس البالد عبدربه منصور هادي، ضمن خطوات العٌسً لالستحواذ على لطاع الخدمات 

 .األرضٌة فً المطارات الٌمنٌة

وأوضح المصدر الذي طب عدم الكشف عن هوٌته، أن عدد كبٌر من المعدات الخاصة 

بالخدمات األرضٌة للمطارات، وصلت الٌوم األحد، مطار عدن الدولً جنوبً الٌمن، متهما 

الهٌبة العامة للطٌران المدنً بالتواطإ تجاه المخالفات والتجاوزات المانونٌة التً ٌرتكبها 

فً تمدٌم تلن الخدمات فً مختلف مطارات ” طٌران الٌمنٌة“الوطنً العٌسً بحك النالل 

 .الٌمن

عبر منفذ   وذكر المصدر أن دخول هذه المعدات سبمها وصول مجموعة اخرى الى المطارات

الحدودي مع السعودٌة، مشٌرا إلى أن سبب تؤخر وصول الدفعة الثانٌة من المعدات الودٌعة 

مرده األوضاع األمنٌة خالل الفترة الماضٌة فً مدٌنة عدن التً شهدت سٌطرة لوات 

 .انفصالٌة تابعة للمجلس االنتمالً الجنوبً المدعوم من اإلمارات العربٌة المتحدة على المدٌنة

العٌسً ٌواصل خطوات االستحواذ على لطاع هام فً مطارات 

 الٌمن

https://debriefer.net/news-11238.html


الٌوم األحد، تؤكٌداً لما نشرته الوكالة سابما من أن ” دٌبرٌفر“وكالة ٌؤتً ما كشفه مصدر 

العٌسً ٌسعى لالستحواذ على تمدٌم الخدمات األرضٌة فً مطاري عدن وسٌبون الدولٌٌن فً 

 .مخالفة صرٌحة للموانٌن النافذة

وصول بعض  ٌولٌو من العام الماضً، عن 19فً ” دٌبرٌفر“وكشفت مصادر خاصة لوكالة 

عدات للخدمات االرضٌة الى عدن، بما فً ذلن معدات خدمات الركاب فً الصاالت وخدمات الم

 .الساحة بالمطار ومنها خدمة النمل واألسطول، واألمتعة والخدمات الفنٌة وغٌرها

ٌإكد تواطإ جهات وشخصٌات فً الحكومة إلتمام  وصول المعدات ولفتت المصادر إلى أن

 .اولة األرضٌة لشركات الطٌران فً مطار عدنسٌطرة العٌسً على خدمات المن

شراء المعدات ووصولها إلى عدن من الخارج لم ٌكن لٌتم إال بعد حصول “ولالت المصادر إن 

 .”التاجر العٌسً على تصرٌح من الهٌبة العامة للطٌران المدنً، وهذا مخالف للموانٌن

للنالل الوطنً ضمن وشدد أحد المصادر على أن تمدٌم الخدمات األرضٌة حك حصري 

البرتوكول المتفك علٌه بٌن الٌمن والسعودٌة اللتان تملكان شركة الخطوط الجوٌة الٌمنٌة 

 .بالمبة للجانب السعودي 49بالمبة للٌمن، و 51بنسبة 

وأضاف أن هذه الخطوة تمهد النمضاض التاجر العٌسً على الخطوط الجوٌة الٌمنٌة التً 

ة إٌماف تشغٌلها لحساب شركات طٌران منافسة، وأبرزها تتعرض لحملة شرسة بهدف محاول

 .المملون للعٌسً” بلمٌس“طٌران 

التً بدأت تعمل فً ” الملكة بلمٌس“وٌملن العٌسً شركات تجارٌة عدٌدة، منها شركة طٌران 

الٌمن بترخٌص حكومً رغم أن طابرتها الوحٌدة مخالفة للمواصفات المحددة فً المانون 

 .ها االفتراضً مخالف لما حدده المانونالٌمنً إذ أن عمر

كما ٌملن العٌسً أكبر أسطول نمل للنفط فً الٌمن، وٌُعد المستورد الوحٌد للنفط فً المناطك 

، بعد أن أصدر الربٌس هادي وحكومته لراراً ”الشرعٌة“التً تسٌطر علٌها الحكومة الٌمنٌة 

 .النفط لبل نحو عامٌن، مكن العٌسً من االستحواذ على استٌراد
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صرح اركان لوات االمن الخاصة فرع محافظة ابٌن العمٌد احمد لهطل : ان افراد 

لوات االمن الخاصة فً فرع ابٌن مستمرون فً تولٌف حركة الشاحنات 

والمركبات التجارٌة فً ابٌن بمنطمة دوفس حتى ٌتم االستجابة الى جمٌع مطالبهم 

 .المتمثلة بالرواتب

مع المابد عبداللطٌف لابد الحزام االمنً فً مضٌفا بانه تم التواصل ٌوم امس 

محافظة ابٌن واخبرنا ان هنان مساع حثٌثة بحل المضٌة باإلضافة الى تواصلنا مع 

اللواء باعش لابد لوات االمن الخاصة فً اللٌم عدن واخبرنا ان هنان حلول 

 .والمضٌة عند ربٌس مجلس الوزراء واعطى توجٌهات بصرف الراتب

 لٌوم بمطع الطرٌك الواصل بٌن عدنلوات الخاصة لاموا صباح ا مشٌرا ان افراد

 .خط ) دوفس ( حتى ٌتم صرف الراتب حسب فروع المطٌبً  وأبٌن

الجدٌر بالذكر ان جنودا من لوات االمن الخاصة فرع ابٌن لاموا ٌوم الخمٌس 

الماضً بمطع الطرٌك الواصل بٌن جعار وزنجبار واٌماف حركة الشاحنات 

مطالبٌن الجهات الرسمٌة بصرف مرتباتهم المتؤخرة عبر فروع المطٌبً التجارٌة 

 اسوة بحافظة لحج وعدن

اركان الموات الخاصة بؤبٌن تعلن استمرار جنودها تولٌف حركة 

 الشاحنات حتى تلبٌة مطالبهم
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لالت مصادر فً النخبة الشبوانٌة ان الطٌران اإلماراتً استهدف ظهر الٌوم األحد 

نماط مستحدثة لموات الشرعٌة وحزب اإلصالح فً منطمة العرم مخلفاً لتلى 

 .وجرحى فً صفوفهم وانفجارات عنٌفة فً المنطمة

صر امس السبت فً ولالت المصادر ان النماط التً استحدثتها عناصر اإلصالح ع

العرم باتجاه لرن السوداء استهدفها الطٌران اإلماراتً فً رسالة له اما ان تنفذ 

 .عناصر اإلصالح اتفاق الرٌاض او الصف المباشر لمواتهم

واكدت المصادر ان انفجارات كبٌرة شهدتها المنطمة وتحلٌك مكثف للطٌران فً 

ت النخبة الشبوانٌة هجوماً على سماء المنطمة اثناء اإلنفجارات وبعدها فً شن

 .لوات اإلصالح فً المنطمة

 ولم تكشف المصادر عن عدد لتلى اإلصالح والشرعٌة جراء الضربة حتى اللحظة

 

 

 

الطٌران اإلماراتً ٌمصف نماط عسكرٌة لإلصالح فً العرم بشبوة 

 وانفجارات تهز المنطمة
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اصدرت اللجنة النمابٌة لمستشفى الصدالة بٌانا حذرت فٌه مدٌر مكتب الصحة 

والسكان عدن من مغبة التحرٌض على اللجنة النمابٌة بالمستشفى وطالبته 

 بالتولف الفوري عن التدخل فً العمل النمابً.

 وجاء فً نص البٌان:

تابعت اللجنة النمابٌة لمستشفى الصدالة باهتمام بالغ زٌارة مدٌر مكتب عام مكتب 

الصحة د/جمال خد ابخش الى مستشفى الصدالة، وتولعت النمابة ان ٌتم منالشة 

المضاٌا والمشاكل التً ٌعانً منها المستشفى خالل الفترة األخٌرة وهً األسوأ 

سٌس المستشفى ألكثر من جانب وباألخص فٌما ٌتعلك على االطالق منذوتؤ

بالجانب الخدماتً والحمولً وتزاٌد الشكاوي من المرضى والموظفٌن والمترددٌن 

علٌها بسبب العجز الواضح لمدٌرة المستشفى د/وفاء دهبلً فً حلحلة المضاٌا 

والهموم التً اثملت على كاهل المستشفى وافمدت الكوادر الطبٌة والفنٌة 

وانتظرت اللجنة …العاملٌن الشعور باالستمرار الوظٌفً وإٌجاد الحلول المناسبة و

النمابٌة منذو ولت طوٌل تدخل مدٌر مكتب الصحة باعتباره الجهة المسإولة 

مسإولٌة مباشرة على المستشفٌات والمرافك الصحٌة فً عدن وإٌجاد الحلول 

لى استمرار الخدمات الطبٌة واتخاذ المرارات التً تخدم الصالح العام وتحافظ ع

 والفنٌة والتشخٌصٌة التً ٌمدمها المستشفى للمرضى والمترددٌن علٌها .

واستغربت اللجنة النمابٌة من مولف مدٌر عام مكتب الصحة الذي حاول وبشكل  

بابس إٌماف ترنح مدٌرة المستشفى من خالل اتهام اللجنة النمابٌة وتحمٌلها تبعات 

لعبث المالً بالمستشفى ، وفً هذا السٌاق تحذر اللجنة اإلخفاق اإلداري وا

النمابٌة مدٌر عام مكتب الصحة د/ جمال خد ابخش من مغبة التدخل فً الشؤن 

النمابً والتولف عن التحرٌض المباشر على اللجنة النمابٌة بالمستشفى وتطالبه 

للجنة باالرتماء الى مستوى المسإولٌة واالبتعاد عن االنتمام الشخصً من ا

اللجنة النمابٌة لمستشفى الصدالة تصدر بٌان وتحذٌر مدٌر مكتب 

 الصحة



النمابٌة بالمستشفى كرد فعل غٌر مبرر له لما لامت به اللجنة النمابٌة بمستشفى 

الجمهورٌة فً ولت سابك من حشد ومطالبة بإلالته من منصبه كمدٌر عام لهٌبة 

 مستشفى الجمهورٌة.

ان اللجنة النمابٌة بالمستشفى تجد نفسها مضطرة التخاذ اإلجراءات والترتٌبات    

واألنشطة النمابٌة المختلفة من خالل التنسٌك المشترن مع اللجنة االحترازٌة 

التحضٌرٌة للنمابة العامة للمهن الطبٌة والصحٌة ورإساء اللجان النمابٌة فً 

مختلف المرافك الصحٌة بعدن للمطالبة بإلالة مدٌر عام مكتب الصحة والسكان د/ 

لنمابً والتحرٌض على جمال خد ابخشكرد فعل طبٌعً لتدخله السافر فً الشؤن ا

المٌادات النمابٌة الفاعلة واإلساءة لها والتشهٌر بها فً لماءه مع مدٌرة مستشفى 

الصدالة ونوابها ومدراء اإلدارات مالم ٌتولف وبشكل فوري عن التدخل فً الشؤن 

 النمابً للجنة النمابٌة فً المستشفى.

باالهتمام بالعملٌة الصحٌة كما تدعو اللجنة النمابٌة مدٌر عام مكتب الصحة عدن  

برمتها من خالل االشراف المباشر والمسإول والرلابة على المستشفٌات 

والمرافك الصحٌة الخاصة منها والعامة وتخفٌف الضغط على المواطن والتمنٌن 

من استنزافه ومكافحة االمراض الفتاكة واالسهاالت واالوببة المنتشرة التً تودي 

 طنٌن المكافحة اللجان النمابٌة فً المرافك الصحٌة.بحٌاة الكثٌر من الموا

 صادر عن اللجنة النمابٌة 

 لمستشفى الصدالة التعلٌمً العام 

 تارٌخ 

 نسخة مع التحٌة :

 المحترم…معالً وزٌر الصحة العامة والسكان• 

 المحترم…ربٌس المجلس االنتمالً عد.ن• 

 المحترم…مدٌر عام مدٌرٌة الشٌخ عثمان• 

 المحترم….المجلس االنتمالً الشٌخ عثمانربٌس • 

 المحترم…ربٌس هٌبة مكافحة الفساد جنوب الٌمن• 

 المحترمون…   الصحافة• 
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نماط  2استحدثت لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح عصر امس السببت 

نماط اخرى فً عٌن بامعبد فً تحدي  2عسكرٌة فً منطمة العرم و

 .واضح إلتفاق الرٌاض ومحاولة افشال تنفٌذ المرحة الثانٌة منه

الشبوانٌة وهم ولامت لوات اإلصالح اٌضا بااعتمال اثنٌن من النخبة 

وشالل السلة الخلٌفً ” لابد نمطة مثلث المصٌنعة سابماً ”صاح البرٌدي

 .بعد خروجهم من معسكر العلم

وتهدف لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح بدرجة ربٌسٌة الفشال تنفٌذ 

المرحلة الثانٌة من اتفاق الرٌاض وابماء سٌطرتها على منابع النفط فً 

 شبوة

 

 

 

 

نماط عسكرٌة وتعتمل منتسبٌن للنخبة  4لوات اإلصالح تستحدث 

 فً شبوة



      

 

 

 

 

 

 

 

 

رفض أمرٌكا طلبًا ِعرالًٌّا باالنسحاب الفورّي وحدٌث وزٌر خارجٌّتها عن خّطة 

ل احتالاًل جدًٌدا.. هل دلّت ساعة الُمماومة؟ ” الناتو“لتوسٌع مهام  على أرضه ٌَُشّكِ

ولماذا نعتمد أّن ترامب هو الذي ٌجب أن ٌدفع ثمن العُدوانٌن الجدٌد والمدٌم ولٌس 

 الِعرالٌٌن؟

ًّ دونالد ترامب أن ٌرفُض الّطلب الذي تمّدمت به  لٌس من حكِّ  الربٌس األمرٌك

الُحكومة الِعرالٌّة رسمًٌّا بسحب جمٌع المّوات األمرٌكٌّة من الِعراق ألّن هذا 

الّرفض ٌتعارض مع لرار البرلمان، والُمعاهدة الُمولّعة بٌن الجانبٌن التً وفّرت 

ًّ لوصول  للِمٌام بؤعمال التّدرٌب، والُمساعدة  جندي أمرٌكً 5333الِغطاء المانون

، فالِعراق لم ٌَعُد بحاجٍة إلى هذه الُمساعدة ”داعش“فً ُمحاربة الدولة اإلسالمٌّة 

 .انهارت” الدولة اإلسالمٌّة”من دولٍة ُمعتدٌٍة ُمحتلٍّة، و

*** 

د وجود نواٌا عدوانٌّة أمرٌكٌّة بعٌدة المدى تُج اه األخطر من هذا الّرفض الذي ٌُإّكِ

 :الِعراق والِمنطمة برّمتها أمران ربٌسٌّان

ٌحدث بعد رفض أمرٌكا االنسحاب من عطوان: هذا ما س

 العراق
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األّول: إعالن وزارة الخارجٌّة األمرٌكٌّة أنّها تدرس خطًطا لتوسٌع وجود ِحلف 

ِشمال األطلسً فً الِعراق، مّما ٌعنً استمدام لّوات وآلٌّات جدٌدة فً تحّدٍ 

ابع جدٌدة كاذبة للبرلمان والُحكومة الِعرالٌٌن، وتِكراًرا للغزو الّسابك، وتحت ذر

 .أًٌضا

ولال فٌه ” فوكس نٌوز“الثّانً: تصرٌح أدلى به الربٌس ترامب لمحّطته الُمفّضلة 

إذا أراد الِعراق منّا الُمغادرة فعلٌه أن ٌدفع لنا األموال التً خسرناها فً البلد، “

 .”وإال سنبمى هُنان

ًّ بالنّسبة إلى النّمطة األولى، أّي رفض الُحكومة األمرٌكٌّة  للّطلب الِعرالً الرسم

باالنسحاب، والّرد الَولِح بدراسة توسٌع وجود ِحلف األطلسً، ٌُمكن المول أّن 

أمرٌكا ما زالت تتعاطى مع الِعراق كمُّوة احتالل، وال تُعٌر الّسٌادة الِعرالٌّة أّي 

 .اهتمام، وال تعترف بالُحكومة التً فرضتها على الّشعب الِعرالً بعد الغزو

د عادل عبد المهدي، ربٌس الوزراء الُمستمٌل، كان ُمِحمًّا عندما حذّر السٌّ 

األمرٌكٌٌن من دخول لّوات، وآلٌّات، وتحلٌك مروحٌّات أمرٌكٌّة فً أجواء الِعراق 

ل إهانةً للدولة والّشعب  بدون إذن من الُحكومة الِعرالٌّة، فهذه الُممارسات تُشّكِ

مرٌكً ووزٌر خارجٌّته األراضً الِعرالٌّة، الِعرالً، سبمتها ُدخول الربٌس األ

أثناء أعٌاد الّشكر والمٌالد، دون حتّى إخطار الُحكومة ” عٌن األسد“وزٌارة لاعدة 

الِعرالٌّة ُمسبَمًا، مّما ٌعنً أّن االستِخفاف بهذه الُحكومة لٌس ولٌد األحداث 

 .األخٌرة

مب الُحكومة الِعرالٌّة بدفع نفمات أّما بالنّسبة إلى النّمطة الثّانٌة، وهً ُمطالبة ترا

للِعراق وإهانةً للعمل ” تمزًٌما“الغزو واالحتاِلل األمرٌكً للِعراق، فإنّها تعِكس 

البشرّي أًٌضا، فالغزو ومن ثّم االحتالل، لم ٌتّما بطلٍب ِعرالً، وجّسَدا ُعدوانًا لام 

ن هو الُمحتل على ذرابٍع كاذبٍة، والّطرف الذي ٌجب علٌه أن ٌدفع للِعرالٌٌ

عاًما وأّدى إلى  12األمرٌكً الذي فرض ِحصاًرا على الِعراق امتّد ألكثر من 



ًّ ِعرالً، سواًء بسبب الُجوع، أو بسبب الغارات  استشهاد أكثر من ِملٌون

والمصف بالّصوارٌخ والمنابل الُمنضّددة بالٌورانٌوم، وما زالت آثارها السرطانٌّة 

 .ن الِعرالٌٌنتحُصد أرواح آالف المرضى م

أمرٌكا هً التً خلمت هذه األَزمات التً تتفّجر فً الِمنطمة، سواًء بسبب احتاِللها 

ٍ، أو باغتٌِالها  ًّ أو انِسحابها من االتّفاق النّووي مع إٌران بتحرٌٍض إسرابٌل

للفرٌك لاسم سلٌمانً، ربٌس فٌلك المدس فً الحرس الثوري اإلٌرانً ورفٌمه 

المهندس، نابب لابد الحشد الشعبً، واعتمال خلٌّة تجّسس من الِعرالً أبو مهدي 

ثالثة أشخاص فً مطار بغداد لّدموا لها المعلومات عن لُدومهما على متِن طابرٍة 

 .مدنٌٍّة عادٌٍّة من ِدمشك، سٌَكِشف الكثٌر من المعلومات حول هذه الَمسؤلة حتًما

كٌّة بمّوة الُمماومة مع نهاٌة عام الّشعب الِعرالً العظٌم الذي أخرج المّوات األمرٌ

ر هذه األعمال البُطولٌّة مّرةً أُخرى، تماًما مثلما فعل أشماإه فً  2311 سٌُكّرِ

أفغانستان وأصدلاإه فً فٌتنام، وسٌؤتً الٌوم الذي تتوّسل فٌه الّسلطات الِعرالٌّة، 

 .ِمثلَما تفعل حالًٌّا مع طالبان، لتؤمٌن انسحاٍب آِمن

*** 

 تستطٌع، وال ٌجب، أن تدوس على كرامة الّشعوب وتنتهن ِسٌادتها، أمرٌكا ال

وتمتل رموزها بهذه الّطرٌمة االستفزازٌّة وال تُمابَل برّدٍ شرس، وُكل حدٌث عن 

عظمة لّوتها من لبل البعض هو تضلٌل ٌجب أن ٌُماوم بُكل الوسابل، فؤمرٌكا التً 

هً نفسها التً تُرٌد إعادة  2311هُِزَمت وانسحبت بشكٍل ُمِذل من الِعراق عام 

ترٌلٌونات دوالر على  6تكرٌس احتالله فً الولت الّراهن، وإذا كانت خسرت 

األلل فً غزوها األّول، لد تخسر الرلم نفسه فً ُمحاوالتها الحالٌّة للغزو الثّانً، 

عُد فهً اآلن أضعف، وتُواِجه الهزابم فً ُكل ُحروبها االلتصادٌّة والعسكرٌّة، ولم ت

 .المّوة الوحٌدة الُمهٌمنة على العالم



الِعراق لن ٌخضع، وٌجب أن ال ٌخضع، لهذا االبتزاز األمرٌكً بشمٌّه المالً 

والعسكري، فهو لٌس جمهورٌّة موز، وال دولة لامت واستمّرت بُشروط الِحماٌة 

وجٌنات األمرٌكٌّة، وإنّما دولة تمتد ُجذورها الحضارٌّة ألكثر من ثمانٌة آالف عام، 

شعبها تحمل ُكل ِصفات اإلباء والكرامة والّشمم والِكبرٌاء الوطنً والدٌنً 

م الّشهداء ِمثلَما فعل  واألخاللً، وسٌُماوم االحتالل األمرٌكً بُكل الوسابل، وسٌُمّدِ

 .فً المّرة األُولى بكرٍم وشجاعٍة وُرجولة.. واألٌّام بٌننا
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شهدت العدٌد من المناطك الساحلٌة التابعة لمحافظتً عدن ولحج تغٌر 

 ً فً منسوبة وهٌجاناً ألمواجه،  مفاجا فً حركة البحر نتج عنه أرتفاعا

وذلن عند الساعة السابعة والنصف مساًء، حالة البحر هذه والتً شهدها 

ساحل منطمة فمم أٌضاً ٌوم أمس السبت تعتبر حالة هٌجان طبٌعٌة 

 تشهدها الكثٌر من المناطك الساحلٌة.

وتعرف باسم أو مصطلح شملة المٌتٌن وٌمصد بها أن هنان مبتان ٌوم لد 

على انتهاء الرٌاح الموسمٌة الجنوب غربً، والتً تعرف باسم مرت 

الشمال عند الصٌادٌن، وسوف ٌكون لنا توضٌح أكثر حول هذا المعنى 

 فً منشور الحك بإذن هللا.

ونتٌجة الرتفاع وهٌجان البحر المفاجا هذا فمد تعرضت بعض لوارب 

بعد أن  الصٌد التً كانت راسٌة بالمرب من الساحل إلى الغرق، وذلن

تمطعت حبال المراسً الخاصة بها، إال أنه لم تسجل أي حاالت تضرر فً 

 لمٌاه بحر خلٌج عدنهٌجان طبٌعً ومفاجا 



تلن الموارب بمنطمة فمم الساحلٌة نتٌجة لهذا التغٌر المفاجا فً حالة 

البحر، والذي ال ٌزال فً حالة مطربة لغاٌة هذه اللحظة التً تم فٌها 

 كتابة هذا المنشور.

رة التابعة لمحافظة لحج لد شهدت الجدٌر بالذكر هو أن منطمة رأس العا

منذُ صبٌحة ٌوم أمس السبت هبوب رٌاح جنوبٌة غربٌة نتج عنها أرتفاع 

وهٌجان البحر واألمواج حٌث تعتبر هذه الرٌاح رٌاح موسمٌة تهب فً 

شهر ٌونٌو وٌولٌو وأغسطس، إال أن هبوبها هذا والذي ٌحدث فً مثل 

رٌل لهو أمر طبٌعً هذا الشهر من كل عام أو فً منتصف شهر أب

وٌستمر ٌومٌن إال ثالثه اٌام تم ٌعود البحر إلى سابك عهده وٌستمر 

وٌعود إلى موسمه الحالً وهو موسم الرٌاح الشمال شرلً، لذا من 

الواجب أخذ الحٌطة والحذر أثناء النزول للبحر والسباحة فٌه أو أثناء 

هٌجان البحر تواجدكم بالمرب من الساحل ورإوس الجبال، وذلن نتٌجة 

وارتفاع امواجه، والتً لد تحدث ما ٌعرف بظاهرة الحٌسة أو السحً 

 خالل الساعات المادمة.

إعالمً وباحث متخصص بشإون الصٌادٌن   ”رشٌدي محمود”من

أخصابً أبحاث ودراسات إرشاد سمكً -والحٌاة البحرٌة فً خلٌج عدن

 بوزارة الثروة السمكٌة.
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ربٌس الدابرة المانونٌة بمجلس الحران الثوري  تعرض المحامً عارف الحالمً

لتحرٌر الجنوب واستمالله لالعتداء والتهدٌد من لبل لابد وضباط فً شرطة 

 المنصورة داخل لاعة محكمة استبناف محافظة عدن .

إنه وفً أثناء سٌر لضٌة جنابٌة أمام محكمة   ولال المحامً عارف الحالمً

اضً فهد البنا وذلن عندما كان المحامً ٌترافع المنصورة االبتدابٌة برباسة الم

نٌابة عن موكله وفما للشرع والمانون وكان المرض من التهدٌد بالتصفٌة 

 واالعتداء علٌه بالٌد إلجباره عن عدم الدفاع عن موكله.

وأشار إلى أن هذا التصرف جرٌمة عرللة سٌر المضاء والذي اثبت الماضً ذلن 

جمٌع األطراف والذي تم فٌه تعلٌك الجلسات  فً محضر رسمً بحضور محامً

وإرسال المحضر لربٌس محكمة االستبناف فضٌلة الماضً فهٌم عبدهللا محسن 

 عضو مجلس المضاء األعلى.

ربٌس  من جانبهم.. اعلن محامون تضامنهم مع األستاذ المحامً عارف الحالمً

الدابرة المانونٌة بمجلس الحران الثوري لتحرٌر الجنوب واستمالله، لما تعرض له 

من اعتداء وتهدٌد من لابد وضباط وأفراد شرطة المنصورة داخل لاعة محكمة 

 استبناف م عدن.

 شرطة المنصورة تعتدي على المحامً الحالمً وتهدده بالمتل



وعلٌه فإننا ندٌن ونستنكر ما ٌموم به رجال األمن الذٌن تمع على عاتمهم حماٌة 

لمانون وإرساء العدالة.. ونشكر فضٌلة الماضً فهد البنا على المواطنٌن وتطبٌك ا

 حكمته وتطبٌمه للمانون وحزمة فً مثل هذي الموافك..

كما نشكر أفراد حراسة السجن المركزي المكلفٌن بنمل وحماٌة السجناء بولف 

شرطة المنصورة من استمرار االعتداء وكذا نشكر الشرطة المضابٌة على ما 

 ماعة بولف التصرف الذي ألدم علٌه المذكورٌن أعاله.لاموا به فً ال

 المتضامنٌن.

 المحامً عدنان منصور الجنٌدي. ربٌس نمابة المحامٌن الجنوبٌٌن.

 المحامً خالد علً ناصر الحوشبً

 المحامً دمحم سعٌد البان

 المحامً طه حسٌن دمحم الحالمً

 المحامً مختار دمحم علً الصبٌحً

 أحمد سعٌدالمحامً شرٌف دمحم 

 المحامً دمحم أحمد شرف

 المحامً جمال علً عبدهللا باجزاف

 المحامً علً احمد حلبوب

 الناشط عبدهللا حسٌن امعود.
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نجا لابد لواء حماٌة المنشآت الحكومٌة العمٌد أحمد مهدي بن عفٌف من 

 .محاولة اغتٌال الٌوم السبت فً العاصمة عدن

ولال مصدر ممرب من العمٌد أحمد بن عفٌف أن أفراد حراسته عثروا 

 .على عبوة ناسفة وضعت فً الطمم الخاص به

طالم حراسة لابد لواء حماٌة المنشآت طولوا  وأشار المصدر إلى أن

 .المكان كاحتراز أمنً

 .وأضاف أن فرٌك مختص لام بنزع العبوة وإبطال مفعولها لبل أن تنفجر

وٌعد العمٌد أحمد بن عفٌف من أبرز المٌادات األمنٌة فً المحافظات 

المحررة حٌث ٌمود لواء حماٌة المنشآت الحكومٌة التابع أللوٌة الدعم 

واإلسناد والذي ٌتولى تؤمٌن العشرات من المإسسات فً محافظتً عدن 

 .ولحج

 

 نجاة لابد لواء حماٌة المنشبآت من محاولة اغتٌال بعدن
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اعلنت وكالة األنباء العمانٌة،صباح الٌوم السبت ، وفاة سلطان ُعمان 

 لابوس بن سعٌد

ولالت وكالة االنباء العمانٌة بتصرٌح لها ان السلطان لابوس توفى دون 

 .ٌوما 43أٌام وتكنٌس األعالم  3ان تكشف االسباب، غٌر إعالن الحداد 

ٌار سلطان جدٌد وعمب اعالن وفاته تحركت االعابلة السلطانٌة باخت

” هٌثم بن طارق بوسعٌد “للسلطنة حٌث اختارت وزٌر التراث والثمافة 

 .سلطانا جدٌدا للسلطنة وهو ابن عم الراحل لبوس بن سعٌد

للسلطان لابوس بن سعٌد باالتزان بموالفه السٌاسٌة التً تجمع   وٌشار

فً والتفرق حٌث ان عمان طوال فترة حكمه الرشٌد كانت تلتزم الحٌاد 

االزمات والحروب وتبذل لصار جهدها لجمع الفرلاء ونزع فتٌل االزمات 

 .مثلما حدث فً ازمة الٌمن

 

ُعمان تختار سلطانها بعد ساعات من اعالن وفاة السلطان 

 ”لابوس“
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تواصل ملٌشٌا حزب اإلصالح تمردها على اتفاق الرٌاض ومساعً المملكة 

 .العربٌة السعودٌة والربٌس هادي لتنفٌذ االتفاق

ففً الولت الذي رحب المجلس االنتمالً الجنوبً فً بٌان صادر عنه بما تم 

الرٌاض، التولٌع علٌه ٌوم امس فً الرٌاض لتنفٌذ المرحلة الثانٌة من اتفاق 

واعلن عزمه على تنفٌذ التزامه فً االتفاق، تمردت ملٌشٌا حزب اإلصالح فً 

 . شبوة وابٌن

وأكدت مصادر محلٌة فً محافظتً شبوة وابٌن ان ملٌشٌا االصالح وبدل تنفٌذ ما 

تم التولٌع علٌه بخصوص انسحابها من ابٌن وشبوة ابتداًء من الٌوم عززت 

 .ظة شبوة ومدٌرٌة المحفد محافظة ابٌنموالعها فً منطمة العرم محاف

ولالت المصادر ان تعزٌزات لادمة من عتك وصلت الى منطمة العرم والمحفد تضم 

 .اطمم ومصفحات وجنود

ٌذكر ان الحكومة الٌمنٌة والمجلس االنتمالً الجنوبً اعلنوا ٌوم اسم عن تولٌع 

الى شبوة وابٌن اتفاق الجانب االمنً الذي ٌمضً بسحب كل الموات التً لدمت 

فً شهر اغسطس من العام الماضً، إال ان اصوات متشددة فً حزب االصالح 

 . رفضت ذلن واعلنت مولف معادي من التحالف العربً

صالح ٌواصل التمرد على اتفاق الرٌاض وٌدفع إلحزب ا

 بتعزٌزات الى شبوة
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لالت مصادر لبلٌة أمنٌة بالمسٌمٌر ان منطمة نعمان تشهد توترات أمنٌة وانتشار 

مكثف لملسحٌن ولوات الحزام األمنً بعد اشتباكات بٌن لبٌلة نعمانم وعناصر 

 .احزام األمنً امس الجمعة

ولات المصادر انى لوات ااالحزام األمنً حاولت منع هانً األلزعً من المرور 

بسالحه الشخصً الذي رفض تسلمٌه واطلمت علٌه لوات الحزام النار ادت لى 

 . اصابة اثنٌن مواطنٌن كانو معه فً السٌارة

ان األلزعً لام بمطع الخط الربٌسً فً منطمة نعمان ودخلت   واكدت المصادر

اطمم للمنافمٌن واندلعت اشتباكات بٌن الطرفٌن ادت منذ ظهر امس  13ب تعزٌزات

 .الجمعة وحتى ولت متاخر من مساء امس

من افراد الحزام األمنً  4وحسب المصادر فان مسلحً نعمان تمكنوا من اسر 

واغتنام طمم ٌحمل معدل مع استمرار التوتر ببٌن الطرفٌن حتى لحظة كتاببة 

 .الخبر

 

 لحج: توتر فً المسٌمٌر بٌن الحزام األمنً ومسلحً المبابل


