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 م 2020 \ 1 \ 31عشر  الثامنلعدد ا

 أبرز األحداث

صالح والشرعٌة فً شبوة تعتمل إللوات ا

طفال وغضب واسع ٌسود ألعدد من ا

 فظةالمحا

مكون جنوبً ٌدعو لطرد الموات 

السعودٌة واإلماراتٌة من 

 الجنوب

الحوثٌٌن ٌعلنون سٌطرتهم على 

نهم وماجاورها وٌكشفون 

خسابر اإلصالح والشرعٌة فً 

 العملٌة

الجامعة العربٌة : خطة ترامب 

 تهدر حموق الفلسطٌنٌٌن
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تمكن ابطال #لوات_النخبةـالشبوانٌة فً محافظة #شبوة من لتل ضابط )فً 

مٌكا( وسموط اربعة جرحى من عناصر مٌلٌشٌا الحكومة الٌمنٌة  12اللواء 

 .اإلخوانٌة اإلرهابٌة

الشبوانٌة على المجمع الحكومً -جاء ذلن خالل هجوم عنٌف شنته #لوات_النخبة

 .1313ٌناٌر  03بعة من مساء الٌوم الخمٌس بمدٌنة نصاب فً السا

وكانت مٌلٌشٌا اإلخوان اإلرهابٌة لد جعلت المجمع الحكومً ثكنة عسكرٌة بعد 

،ونجحت لوات المماومة فً استهداف عناصر المٌلٌشٌا بالمجمع 1322اغسطس 

 .بمختلف االسلحة مساء الٌوم

بوة ابناء المحافظة وٌعاهد دابما وابدا أسّود لوات المماومة الجنوبٌة فً ش

باالنتمام لهم وبالولوف بجانبهم جراء ما ٌتعرضون له من اختطافات وتعسفات 

وتعذٌب وتنكٌل من لبل مٌلٌشٌا الحكومة الٌمنٌة اإلخوان اإلرهابٌة المحتلة 

 .لألراضً الشبوانٌة

 

ٌة تتمكن من لتل ضابط فً لوات النخبة الشبوان

 اخرٌن فً شبوة 4الشرعٌة وجرح 
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بعد تهجٌر االصالح مبات األسر منع المجلس االنتمالً بعدن عشرات الباصات 

 .ن دخول عدن وعلى متنها ركابا طالبا هوٌاتهمالمادمة من محافظة مارب م

ولال مصدر محلً بالمحافظة ان النمطة العسكرٌة االمنٌة التابعة للمجلس 

االنتمالً فً منفذ شمرة بابٌن تحتجز باصات االجرة وباصات النمل العامة وتمنع 

 .دخولها عدن مشترطة ابراز الهوٌات الشخصٌة لراكبٌها

ن الباصات ارتصت على جانبً الطرٌك تنتظر االذن واضاف ان العشرات من تل

 .بالدخول بمن علٌها دون فابدة

وتعثر اتفاق الرٌاض الذي رعته السعودٌة بٌن الشرعٌة واالنتمالً بسبب تضارب 

 المصالح لكال الطثفٌن ووجود خالفات جوهرٌة حول بنود االتفاق

 

 

 

 منع باصات مارب من دخول عدن
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عن حران دولً جدٌد حول الملف ” العرب”كشفت مصادر دبلوماسٌة مطلعة لـ

الٌمنً تجري مداوالته فً مجلس األمن ٌهدف إلى ولف إطالق النار بشكل نهابً 

اعدة المكاسب الفعلٌة على األرض، الفتة إلى أن خالفا بٌن الدول فً الٌمن على ل

األعضاء فً المجلس عطل صدور بٌان إعالمً حول مجرٌات الجلسات المغلمة، 

حٌث تمدمت برٌطانٌا بمشروع لرار ملزم لولف إطالق النار بالتنسٌك مع االتحاد 

 .األوروبً

ل ولف التصعٌد العسكري، واعتبرت أن التصرٌحات البرٌطانٌة واألمٌركٌة حو

بالتزامن مع إشارات المبعوث األممً إلى الٌمن مارتن غرٌفٌث حول استبناف 

مسار الحل الشامل فً الٌمن، دلٌل على اعتزام المجتمع الدولً إحٌاء مشاورات 

السالم الٌمنٌة فً ظل التطورات اإلللٌمٌة والمحلٌة التً تؤكد فشل خٌارات تجزبة 

 .تالحلول واالتفالا

وكشفت عن وجود رؤٌة أوروبٌة أمٌركٌة مشتركة مازالت فً مرحلة البلورة 

تنتظر موافمة التحالف العربً علٌها لرسم الخطوط العرٌضة لمبادرة سالم جدٌدة 

فً الٌمن لابمة على ثالثة مرتكزات ربٌسٌة هً اتفاق ستوكهولم واتفاق الرٌاض 

 .كٌري للحل فً الٌمنومبادرة وزٌر الخارجٌة األمٌركً األسبك جون 

 الحل السٌاسً

مبادرة دولٌة لرعاٌة اتفاق فً الٌمن ٌثبّت مكاسب الفرلاء 

 على األرض



 تشكٌل مجلس رباسً جدٌد تشارن فٌه كافة الموى الربٌسٌة الفاعلة

 التوافك على نابب جدٌد للربٌس ٌحظى بموافمة كافة األطراف بمن فٌهم الحوثٌون

 تشكٌل حكومة توافمٌة

ووفما للمصادر فمد حمل المبعوث األممً إلى الٌمن مارتن غرٌفٌث وسفراء 

تحاد األوروبً فً زٌارتهم األخٌرة إلى صنعاء رسالة إلى لادة الجماعة الحوثٌة اال

مفادها أن المجتمع الدولً بصدد فرض رؤٌة دولٌة جدٌدة للملف الٌمنً عبر 

مجلس األمن الدولً تتضمن ولفا نهابٌا إلطالق النار والشروع فً تنفٌذ مبادرة 

نٌة وسٌاسٌة إلنهاء الحرب فً جدٌدة تشتمل على جوانب أمنٌة وعسكرٌة وإنسا

 .الٌمن والدخول فً مرحلة انتمالٌة جدٌدة

أن ٌكون التصعٌد الحوثً المفاجا فً ” العرب”ولم تستبعد مصادر فً تصرٌح لـ

جبهات نهم وصرواح والجوف محاولة حوثٌة لتحسٌن شروط التفاوض فً 

جه التحدٌد، المرحلة المادمة وتأمٌن مناطك سٌطرته حول العاصمة صنعاء على و

مستغال انشغال الحكومة الشرعٌة فً الخالفات حول تنفٌذ اتفاق الرٌاض ورفض 

 .تٌار لطر فً الحكومة الشرعٌة االنسحاب من محافظتً أبٌن وشبوة

وتعتمد الدول الفاعلة فً الملف الٌمنً وفً ممدمتها برٌطانٌا واالتحاد األوروبً 

دة المكاسب الفعلٌة على األرض أن الحرب ٌجب أن تتولف فً الٌمن على لاع

والتً ستحدد شكل األلالٌم المادمة ونسبة حضور ومشاركة المكونات والموى 

الٌمنٌة، إلى جانب تطوٌر اتفاق الرٌاض كنواة لرسم مستمبل المضٌة الجنوبٌة 

وعاللتها بالشرعٌة، بٌنما سٌتحول اتفاق ستوكهولم إلى لاعدة لفن االشتبان بٌن 

 .المٌلٌشٌات الحوثٌة فً الساحل الغربً وتعزلوات الشرعٌة و

أن الرؤٌة الغربٌة للحل فً الٌمن الزالت تتطلب توفٌر ” العرب“وتؤكد مصادر 

الضمانات الكافٌة لدول التحالف العربً وخصوصا السعودٌة التً خاضت حوارات 

مع الحوثٌٌن فً مسمط وعّمان برعاٌة أمٌركٌة تمحورت حول طبٌعة العاللة مع 



وثٌٌن فً مرحلة ما بعد الحرب وآلٌات فن االرتباط بٌنهم وبٌن المشروع الح

اإلٌرانً وهو الملف الذي ٌحتاج إلى ضمانات حمٌمٌة فً ظل انعدام الثمة بٌن 

 .الطرفٌن

وتموم الرؤٌة الغربٌة للحل النهابً فً الٌمن فً الشك السٌاسً على مبادرة جون 

تشكٌل مجلس رباسً جدٌدة تشارن  كٌري التً تتضمن مسارٌن مطروحٌن األول

فٌه كافة الموى الربٌسٌة الفاعلة على األرض، أو التوافك على نابب جدٌد للربٌس 

ٌحظى بثمة وموافمة كافة األطراف بمن فً ذلن الحوثٌون، وتشكٌل حكومة 

 .توافمٌة من ذات المكونات

عم إن حجر الزاوٌة فً أّي اتفاق لادم سٌحظى بد” العرب“ولالت مصادر 

المجتمع الدولً ومجلس األمن سٌكون حالة التوازن على األرض بٌن مختلف 

 .المكونات التً سجلت حضورها خالل خمس سنوات من الحرب

وسٌكون المجلس االنتمالً الجنوبً صاحب الكلمة األولى فً المحافظات الجنوبٌة 

سٌطرتهم التً من المفترض أن تصبح إللٌما واحدا، بٌنما ٌحافظ الحوثٌون على 

على إللٌم آزال الذي ٌضم محافظات صنعاء وصعدة وحجة وذمار والمحوٌت 

وعمران، وٌحتفظ حزب اإلصالح بإللٌم سبأ )الذي ٌضم مأرب والجوف 

والبٌضاء(، فً الولت الذي لد ٌُمنح حزب المؤتمر عن طرٌك لوات طارق صالح 

لذي ٌضم محافظة دورا فً إللٌم تهامة، وٌظل الخالف حول مصٌر إللٌم الجند ا

 .تعز التً تشهد صراعا للسٌطرة علٌها ومحافظة إب التً ٌتمسن الحوثٌون بها

وتشٌر المعطٌات األولٌة حول الحران المتعلك بالملف الٌمنً إلى اعتزام المجتمع 

الدولً واألمم المتحدة الدعوة لجولة جدٌدة من الحوار لد تفضً إلى تفاهمات 

تمدٌم تنازالت طفٌفة لتغٌٌر خارطة األلالٌم التً  حول الحل النهابً ٌتم فٌها

رسمتها الحرب خالل السنوات الماضٌة، إضافة إلى توافمات حول شكل الدولة 

 .والترتٌبات األمنٌة والعسكرٌة
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طفال المصر ألصالح فً مدٌرٌة حبان عدد من اإلاعتملت لوات الشرعٌة وحزب ا

 فظة شبوةواودعتهم فً سجونها السرٌة فً محا

طفال ألوتسود محافظة شبوة حالة من الغضب عمب لٌام لوة امنٌة باعتمال ا

 معتبرٌن ذلن تعدٌا وانتهاكا لحموق االطفال وحرٌتهم

وبحسب تمارٌر صحفٌة فمد اعتملت لوات االمن الخاصة التابعة للشرعٌة عدد من 

 .الماصرٌن دون ان تعرف اسباب ذلن

 .احهم وتبٌان سبب االعتمالودعا نشطاء الى ضرورة اطالق سر

صالح فً شبوة اعمال تتعدى المانون إلوهذا تمارس لوات الشرعٌة وحزب ا

 نسانً وتنتهكه حٌث اعتملت العشرات من ابناء المحافظة خالل االٌام الماضٌةإلا

  

 

 

 

صالح والشرعٌة فً شبوة تعتمل عدد من إللوات ا

 طفال وغضب واسع ٌسود المحافظةألا
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تمكنت ابنة المعال دنٌا حسٌن المفمودة ذات الستة عشر ربٌعا من العودة الى 

بعد ان وجداها رجل وزوجته من أبناء المعال تسٌر فً احد احٌاء الشٌخ  اسرتها

عثمان تستنجد بهما بعد أن مٌزت صورتهما فهما من سكان المعال وذلن خوفا من 

أن تستنجد بأحد آخر غرٌب عنها ال تعرفه.. أمسكت دنٌا بالرجل بموة تستغٌث به 

ا بدون اكل أو ماء لام وسمطت على االرض بعد أن لضت ٌومٌن بعٌدا عن بٌته

الرجل بإفالتها وأعطاها ماء لتشربه وجلسا هو وزوجته بجانبها بعد أن مٌزا 

صورتها أٌضا من خالل المنشور الذي عمم فً موالع االخبار و التواصل 

االجتماعً وطلب منها أن تعطٌه رلم أحد من أسرتها وأعطته رلم اختها الكبٌرة 

 . وابٌها

لكبٌرة أن الطفلة دنٌا معه وطمبنها وأعادها الٌهم وسلمها إلى وأبلغ الرجل اختها ا

أبٌها واختها فً جولة هابل سعٌد بمدٌرٌة المعال الساعة العاشرة والنصف مساء 

من ٌوم الثالثاء .. وتم نمل دنٌا إلى المستشفى السعافها واعطاءها درٌبات 

لحدٌث وبها الكثٌر من مغذٌة.. بعد أن كانت فالدة للطالة والمدرة على الولوف وا

الكدمات وآثار الضرب .. وتوجهوا بعدها إلى منزل خالتها فً حً السفارات 

بمدٌرٌة خور مكسر ولضوا لٌلتهم هنان لٌتحركوا بعدها صباحا إلى إدارة أمن 

العاصمة عدن صباح ٌوم االربعاء والتموا هنان بنابب مدٌر أمن العاصمة عدن 

كٌف عادت فتاة المعال الى اسرتها بعد اختطافها من لبل 

 (سابك حافلة ..) المصة كاملة 



ات تمضً بتحوٌل دنٌا إلى مستشفى الصدالة الذي لام بدوره بإصدار توجٌه

إلجراء الفحوصات االولٌة لبل أن تحول إلى الطبٌب الشرعً فً مستشفى 

الجمهورٌة ولضى اٌضا باحضار ومعاٌنة تسجٌالت كامٌرات المرالبة فً شوارع 

اكتوبر والسنترال  24المعال التً تنمل بها الباص الذي ركبته دنٌا.. عند مؤسسة 

 .. سوق فً الشارع الخلفًومطاعم ال

تحركت الطفلة دنٌا برفمة أسرتها إلى مستشفى الصدالة واجرت الفحوصات 

 .. الالزمة وهً فً طرٌمها اآلن إلى مستشفى الجمهورٌة لممابلة الطبٌب الشرعً

هذه هً تفاصٌل عودة الطفلة دنٌا .. بعد ان لضت ٌومٌن ونصف بعٌدا عن 

لب أمها وابٌها واخوتها خوفا علٌها.. بعد ان أحضان والدٌها .. بعد ان فطر ل

رفعت الدعوات بعودتها سالمة من كل للب سمع بالحادثة وعلم باختفاءها.. 

ولمصة فمدانها رسالة أخرى توضح كل ما حدث كما حدث و روته بنفسها البطلة 

 .. الطفلة دنٌا .. التً اختطفت من لبل سابك باص مجرم

تٌاتكم الصغار وعلموهن الشجاعة والحذر واحرصوا وإلى حٌنها استودعوا هللا ف

 .. علٌهم
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رحلت سلطات اإلصالح فً مأرب خالل الٌومٌن األخٌرٌن اآلالف من العمال 

 واألسر الى مناطك الجنوب

ولال الناشط السٌاسً أحمد الربٌزي، ان سلطات مأرب رحلت آالف العمال من 

 .مأرب إلى مناطك الجنوب

تب الربٌزي، فً تغرٌدة له عبر مولع التواصل االجتماعً توٌتر، جاء فٌها : وك

حكام مأرب من إخوان الٌمن ٌموموا بترحٌل لسري آلالف من العمال البسطاء “

 .”من مأرب إلى مناطك الجنوب

لال شهود عٌان فً أبٌن إن عشرات الشاحنات نمل متوسط مرت فً “وتابع: 

أرب تحمل مبات من األسر المرحلة، أولفتها النماط المنطمة الوسطى لادمة من م

 .”العسكرٌة، حتى تم السماح لمرورها من لبل التحالف

 

 

 

سلطات اإلصالح فً مأرب ترحل اآلالف من العمال الى 

 الجنوب



 م 2020  \ 1\ 30" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

دعا مجلس اإلنماذ الوطنً الجنوبً الى اخراج الموات األجنبٌة من محافظات 

 .الجنوب مجدداً رفضه التام للتواجد اإلماراتً والسعودي فً الجنوب

لس خالل اختتامه جلساته االعتٌادٌة األولى فً مدٌرٌة حوف وفً بٌان للمج

الموات اإلماراتٌه والسعودٌة االنسحاب الفوري غٌر   بمحافظة المهرة، طالب

 .المشروط

ووصف المجلس فً بٌانه التحالف الذي تموده السعودٌة واإلماراتٌة بموات غزو 

 .بناء الجنوبواحتالل، مؤكدا رفضه للعداء الذي ٌحمله تجاه الٌمن وأ

كما دعا إلى ولف الحرب ورفع الحصار عن الشعب الٌمنً باعتبار ذلن خطوة 

أولى إلنماذ الجمٌع من مختلف مظاهر التردي واالنمسام والتشظً الذي تعٌشه 

 .الٌمن

لطرد الموات السعودٌة واإلماراتٌة من  مكون جنوبً ٌدعو

 الجنوب



البٌان ، التحالف بمتل الجنود الجنوبٌٌن فً استهداف معسكر اإلستمبال   واتهم

لتل فٌه العشرات، معتبرا ذلن فً إطار المؤامرة  بمأرب األسبوع الماضً والذي

 .من لبل التحالف  وتصفٌة أبناء الجنوب

كما اتهم البٌان التحالف استغالل شباب الجنوب واستخدامهم ولضٌتهم فً حرب 

 .لٌس لهم فٌها أي مصلحة على اإلطالق

ٌة، وجدد مجلس اإلنماذ الجنوبً دعوته لمختلف األطراف والموى السٌاسٌة الٌمن

 .إلى العمل المشترن على ولف هذه الحرب العبثٌة

المنظمات الدولٌة واألمم المتحدة ومبعوثها إلى الٌمن مارتن “وطالب البٌان 

غرٌفٌث والمجتمع الدولً، بالعمل الفعلً على ولف الحرب ورفع الحصار وإعادة 

 .”تطبٌع الحٌاة فً كافة أنحاء البالد

الدور االنسانً لألشماء فً سلطنة عمان، وفً ختام اللماء أشاد المجلس ب

وخصوصا اللفتة اإلنسانٌة األخٌرة للسلطنة نحو جزٌرة سمطرى، كاستمرار 

ملموس للدور اإلنسانً المتواصل للسلطنة منذ عهد السلطان الراحل لابوس بن 

 .”سلطان، كما تعد تعبٌرا عمٌما عن وشابج المربى بٌن البلدٌن الجارٌن الشمٌمٌن
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هز انفجار عنٌف فجر الٌوم الخمٌس مدٌنة خور مكسر أعمبه اطالق نار كثٌف فً 

 نفس المنطمة

عنٌفاً ُسمع دوٌه فً أرجاء   ولال سكان محلٌون بالعاصمة عدن عن انفجارا

 .واسعة من مدٌرٌة خور مكسر

وأضاف السكان أن االنفجار الذي هز أحٌاء خور مكسر مع ساعات الصباح الباكر 

 .عمبه إطالق نار كثٌفأ

مسجد “وأكد السكان أن مولع اإلنفجار تمرٌبًا على خط ساحل ابٌن بالمرب من 

 .”الخٌر

ولم تتوفر أي معلومات دلٌمة عن سبب أو نتٌجة هذا االنفجار فٌما ٌصدر أي 

 .تعمٌب من الجهات االمنٌة

س وتعٌش مدٌنة عدن حالة أمنٌة متردٌة للغاٌة فً ظل سٌطرة لوات المجل

 .االنتمالً علٌها

 

 

 انفجار عنٌف اعمبه اطالق نار فً مدٌنة خور مكسر
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أعلن الحوثٌون الٌوم األربعاء سٌطرتهم الكاملة على مناطك نهم ومدٌرٌات أخرى 

 21من محافظتً مأرب والجوف وطرد لوات اإلصالح والشرعٌة والممدرة ب

 .لواء منها بعد لتل وجرح وأسر اآلالف منهم

بٌان الٌوم األربعاء، إنه تم  ، فً”ٌحٌى سرٌع”ولال المتحدث باسم لوات الحوثٌٌن

تحرٌر كافة مدٌرٌة نهم شرق العاصمة صنعاء والوصول إلى غرب مدٌنة مارب “

 .”شمال شرلً الٌمن

كٌلومترا  1033تم بعملٌة البنٌان المرصوص تحرٌر “وأضاف، متحدث الجماعة، 

، وذلن بحسب مولع ”وولوع اآلالف من لوات العدو ما بٌن لتٌل ومصاب وأسٌر

 .ٌرة التابع للجماعةالمس

دحر لواءٌن من المنطمة العسكرٌة الثالثة التابعة للعدو والمتمركزة “وأشار إلى 

ألوٌة من المنطمة السادسة المتمركزة فً  0فً مدٌرٌة صرواح بمأرب و

 .”الجوف

الحوثٌٌن ٌعلنون سٌطرتهم على نهم وماجاورها 

 وٌكشفون خسابر اإلصالح والشرعٌة فً العملٌة



سٌتُم الكشف عن تفاصٌل عملٌة البنٌان المرصوص الواسعة خالل “ولال إنه 

 .”األٌام المادمة

عالم اإلصالح لد شن هجمة اعالمٌة خالل االٌام الماضٌة ادعى فٌها وكان ا

سٌطرته على مناطك جدٌدة فً نهم والتمدم نحو صنعاء وسرعان ما انعكس ذلن 

 .بهزٌمة نكراء سلموا فٌها عدتهم وعتادهم للحوثٌٌن وولو هاربٌن نحو مأرب

صالح الى شبوة وتفٌد مصادر مطلعة ان ذلن ٌعد استالم وتسلٌم وخطة لعودة اإل

 وعدن وتسلٌم مأرب للحوثٌٌن وهً خطة متفك عٌها بٌن الطرفٌن حسب المصادر
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اعتبر األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة أحمد أبو الغٌط، األربعاء، أن المراءة 

 األولى لخطة الربٌس األمٌركً دونالد ترامب للسالم فً الشرق األوسط، تشٌر إلى

 .”إهدار كبٌر لحموق الفلسطٌنٌٌن المشروعة“

نعكف على دراسة الرؤٌة األمٌركٌة بشكل مدلك، ونحن “ولال أبو الغٌط: 

، حسبما نملت ”منفتحون على أي جهد جاد ٌبذل من أجل تحمٌك السالم

 .”روٌترز“

ومساء الثالثاء كشف ترامب النماب عن خطته للسالم فً الشرق األوسط، والتً 

 .”المدس عاصمة غٌر ممسمة إلسرابٌل“أن تنص على 

كما تدعو خطة ترامب إلى تمكٌن الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من العودة لدولة فلسطٌنٌة 

 .”صندوق تعوٌضات سخٌة“فً المستمبل، وإنشاء 

ربط الدولة الفلسطٌنٌة الممترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل “وتضمنت الخطة 

 .”الربط بٌن غزة والضفة الغربٌة

، فٌما ”اختراق تارٌخً“لمٌت الخطة تأٌٌدا إسرابٌلٌا حٌث لال نتانٌاهو إنها و

 .، وتعهد بمماومتها”الهراء”وصفها الربٌس الفلسطٌنً محمود عباس بـ

 الجامعة العربٌة : خطة ترامب تهدر حموق الفلسطٌنٌٌن



لن نركع ولن نستسلم، ونحن صامدون وصابرون ومثابرون “وأضاف عباس: 

 .”هاولابضون على الجمر، وشامخون فً وجه االحتالل والطغٌان. ونحن ل

وتنحاز خطة ترامب لمصلحة إسرابٌل فً المضاٌا الخالفٌة الربٌسٌة التً أفسدت 

جهود السالم الماضٌة، بما فً ذلن الحدود ووضع المدس والمستوطنات، وتضع 

 .شروطا صعبة لمنح الفلسطٌنٌٌن دولتهم المأمولة

ع وتعهد نتانٌاهو بالمضً لدما فً خططه ضم غور األردن االستراتٌجً، وجمٌ

المستوطنات اإلسرابٌلٌة فً األراضً المحتلة، ولال إنه سٌطلب من وزراء 

حكومته الموافمة على خطط الضم فً اجتماعهم األحد، وهً خطوة لد تؤدي إلى 

 .رد فعل دولً لاس
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منً فً العاصمة عدن ومسلسل التصفٌات اطلك ألاستمرارا لإلنفالت ا

 .مدٌر عام مدٌرٌة صٌرة العمٌد خالد سٌدوملثمون النار على 

وذكرت مصادر محلٌة ان ملثمٌن على متن سٌارة حمراء نوع سنتافً 

 .اطلموا النار على العمٌد السٌدو فً حً المطٌع بكرٌتر

 .واضافت ان السٌدو اصٌب فً رجله وتم نمله الى المستشفى

 

 

إصابة مدٌر عام مدٌرٌة صٌرة برصاص مسلحٌن 

 مجهولٌن
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الماضٌة فً رحلة صٌد بالمرب من بندر  اختفى ثالثة صٌادٌنمن ابناء أبٌن اللٌلة

 أحور شرق أبٌن

محلٌة : إن ثالثة صٌادٌن اختفوا، اللٌلة الماضٌة، بعد رحلة صٌد   ولالت مصادر

 بالمرب من بندر أحور جنوب شرق محافظة أبٌن

وأضافت المصادر : إن علً عبدهللا حسن ونجله، إضافة إلى فوزي ابوبكر خمٌس 

بندر مدٌنة أحور الساحلٌة على متن لارب أصطٌاد ذهبوا فً رحلة صٌد من 

 صغٌر لكنهم لم ٌعودوا حتى اآلن.

وأفادت المصادر :ان ألارب الصٌادٌن الثالثة والسكان المحلٌٌن فً مدٌنة أحور 

 لاموا بعملٌات بحث شاملة فً البحر لكنهم لم ٌعثروا علٌهم حتى اآلن.

دون الثالثة أوضاًعا صعبة فٌما أنه ٌحتمل أن ٌعٌش الصٌا  وتحدثت المصادر : 

إذا كانوا ال ٌزالون على لٌد الحٌاة، ألنه ال ٌملكون أي تموٌن غذابً على متن 

 المارب.

 صٌد فً ساحل أبٌنإختفاء ثالثة صٌادٌن اثناء رحلة 
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هجوماً ” سالم ثابت العولمً“شن عضو هٌبة رباسة المجلس االنتمالً الجنوبً 

فاع دمحم على عنٌفاً على كال من نابب الربٌس الٌمنً علً محسن االحمر ووزٌر الد

 .الممدشً

ولال العولمً فً تغرٌدة له: مضى على تعٌٌن علً محسن األحمر ناببا للربٌس 

ٌوم( تمرٌباً ومضى على تعٌٌن دمحم الممدشً  2000أشهر )  8ثالث سنوات و 

ً  2٧13أشهر ) 1سنوات و  4ربٌسا لهٌبة األركان ثم وزٌرا للدفاع   .ٌوم( تمرٌبا

ى أرلام فلكٌة فً الفساد والفشل واإلنهٌار ومع ذلن ال مؤكدا بنهما لم ٌحمما سو

رأس حربة مشروعهم، بٌنما أوغروا صدور  ٌطالب اإلخوان بإلالتهم ألنهما 

البعض الجنوبً ضد عدد من المٌادات الجنوبٌة التً صنعت انتصار التحرٌر 

 .م، لٌس لشًء سوى أنهم مؤمنٌن بتطلعات أبناء الجنوب1320والتمكٌن فً 

ا الى انه آن اآلوان أن ٌدرن البعض أنه أصبح مطٌة لمشروع معادي مشٌر

 .لمشروعهم الوطنً الجنوبً، بوعً أو بدون

لٌادي باالنتمالً ٌكشف سبب عدم مطالبة #االخوان بالالة 

 االحمر والممدشً رغم اخفالاتهم وفسادهم
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طالب نجل شمٌك وزٌر الدفاع فً الحكومة الشرعٌة بإٌماف الحرب، والضغط على 

 .كل األطراف للدخول فً تسوٌة شاملة

دفاع، الفرٌك دمحم الممدشً، فً ولال عبدالكرٌم الممدشً، نجل شمٌك وزٌر ال

أدعو كافة عمالء الٌمن والمجتمع المحلً  “، : “توٌتر”على حسابه فً   تغرٌدة

 .لتكوٌن رأي موحد بإٌماف الحرب

للدخول فً تسوٌة شاملة تحفظ ”وطالب الممدشً بالضغط على كل األطراف 

، “رافك الحٌاةللناس كرامتهم وللٌمن استمالله، وتعالج األضرار التً شملت كل م

 .حد لوله

 

 

 

 

الممدشً ٌطالب بإٌماف الحرب مع #الحوثٌٌن والدخول 

 فً تسوٌة شاملة
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صعَّدت المٌلٌشٌات االخوانٌة المسٌطرة على مناطك عدٌدة فً الٌمن، من 

انتهاكاتها وجرابمها بحك اإلعالمٌٌن والصحافٌٌن ووسابل اإلعالم المختلفة فً 

تعز وبمٌة المدن المابعة تحت سٌطرتها، حتى بات كثٌر من الٌمنٌٌن ٌمول إن 

ٌجب انه ٌصنف بانه اشهر مرتكب النتهاكات الحرٌات ” ن الٌمناخوا“تنظٌم 

 .اإلعالمٌة

اخوان “وتحدثت تمارٌر محلٌة عن جملة من الجرابم واالنتهاكات، مارستها تنظٌم 

المدعوم من )لطر،تركٌا،اٌران( ضد إعالمٌٌن وصحافٌٌن وناشطٌن، وكذا ” الٌمن

 .وسابل إعالم محلٌة

لمتل واإلصابة، واالعتمال، واالعتداء، واإلخفاء وتنوعت االنتهاكات ما بٌن ا

المسري، والمنع من مزاولة العمل والتصوٌر، والتهدٌد باألذى والعنف والتعذٌب، 

 وإحالة للمحاكمات ومصادرة الممتلكات

وسجلت تمارٌر عدة انتهاكات عدة ضد الحرٌات اإلعالمٌة فً الٌمن خالل العام 

سجون تعز ومأرب السرٌة، كما تعددت بمٌة  الماضً، منها المتل واالخفاء فً

االنتهاكات بٌن اإلصابة واالختطاف واالعتداء واستهداف المؤسسات اإلعالمٌة 

 .وغٌرها

وتأتً االنتهاكات االخوانٌة فً ظل ظروف وبٌبة خطرة وعدابٌة تعٌشها حرٌة 

ن تجاه الرأي والتعبٌر فً الٌمن، تُنتهج من خاللها سٌاسة العنف والممع الممنهجٌ

 الصحافة والصحافٌٌن

ووثمت المبات من حاالت االنتهان التً ارتكبت بحك صحافٌٌن. حٌث ان مرتكبً 

تلن االنتهاكات أظهروا خصومة شدٌدة تجاه الحرٌات الصحافٌة، وانتهجوا سٌاسة 

 تنكٌل وتخوٌن تجاه كل صاحب رأي ومناوئ لها

 انتهاكات حزب االصالح تُهدد حٌاة الصحافٌٌن فً الٌمن
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الٌوم الثالثاء جندٌٌن تابعٌن لموات  اعتملت لوات تابعة لحزب االصالح بشبوة

 .النخبة الشبوانٌة بعد عودتهما أمس من مدٌنة المكال

وذكر مصدر إن لوات االصالح بشبوة اختطفت الجندٌٌن ، محسن عبدهللا الهٌج 

الممٌشً ومدرن احمد الهٌج الممٌشً عند مرورهما من مدٌنة عزان والتٌادهما 

 . الى جهة مجهولة

إن لوات االصالح كانت لد اختطفت خالل الشهرٌن الماضٌٌن وبحسب المصدر ف

مماتل ٌتبعون لوات النخبة الشبوانٌة الموالً  83بعد تولٌع اتفاق الرٌاض نحو 

 .لإلمارات

وتوسعت دابرة الخالفات بٌن حزب اإلصالح واإلنتمالً وسط اتهامات متبادلة 

 .بٌنهم بإفشال اتفاق الرٌاض

 

 

 

لوات لإلصالح تعتمل جندٌٌن من النخبة الشبوانٌة فً 

 شبوة
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احتفاالت رٌاضٌة  ، الثالثاء، انفجارات عنٌفة، بالتزامن مع هزت حضرموت

 .لالنتمالً

بمنطمة بوٌش،   ولالت مصادر محلٌة أن االنفجارات ولعت فً طرٌك الكمب،

 .عبوات ناسفة زرعها مجهولٌن 4شرق المكال، وكانت ناتجه عن 

خرج وجاء االنفجار عمب ساعات على احتفاالت جماهٌرٌة بشوارع المكال، حٌث ا

نادي شعب   االنتمالً بمٌادة ربٌس فرعه، مهدي الدمحمي، عناصره الستمبال

حضرموت الذي لدم من مدٌنة سٌبون حٌث شارن بمسابمات الدوري التً نظمتها 

 .حكومة هادي وفاز بها شعب حضرموت

وكانت حكومة هادي لد احتفلت، االثنٌن، بنجاح لواتها فً تأمٌن فعالٌات الدوري 

 .ٌطرتهافً مناطك س

 

 

 

 جارات تهز المكالعشٌة احتفاالت رٌاضٌة .. انف
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على الرغم من أن ربٌس الوزراء، معٌن عبدالملن، عمد لبل شهرٌن اجتماعا لمنالشة ما لال 

حتكار المشتمات النفطٌة وتوفٌر االحتٌاجات الكافٌة منها للمواطنٌن ومحطات إنه كسر ا

الكهرباء، ورافك االجتماع حمالت إعالمٌة ممولة تشٌد بجهود ربٌس الوزراء فً مكافحة 

الفساد إال أن ما لم ٌتم الحدٌث عنه هو أن معٌن ذاته وجه خالل الشهرٌن بالشراء المباشر 

 .مرات، لتموٌن الكهرباء فً عدنللمشتمات النفطٌة أربع 

وكما هو معلوم فإن الشراء المباشر عادة ما ٌكون فً حالة الضرورة ولكمٌات للٌلة تغطً 

العجز الحاصل والطارئ، غٌر أن الكمٌات التً تم شراءها من لبل الحكومة كبٌرة وتثبت حالة 

ت اإللامة الجبرٌة االرتبان والتخبط التً ٌدور فً فلكها ربٌس الوزراء الذي ٌعٌش تح

 .المفروضة علٌه من لبل االنتمالً

ونظرا إلى فشله فً كافة الملفات الملماة على طاولته، كربٌس لمجلس الوزراء، فمد ذهب 

معٌن عبد الملن للبحث عن انتصارات وهمٌة، وفتح معارن جانبٌة إلشغال الرأي العام 

 .وإلهابه

باء والطالة ومدٌرة شركة النفط فً عدن والتمط وفً هذا السٌاق، جمع وزٌري المالٌة والكهر

لبل أن ٌذهب للحدٌث عن تشكٌل لجان من الجهات ذات  -وهذا هو األهم –الصور برفمتهم 

العاللة للرلابة على المنالصات وإتاحة الفرصة لجمٌع التجار، بما ٌؤدي إلى إنهاء االحتكار 

 .تً ٌعانً منها المواطنٌن حد زعمهالمابم والتالعب بأسعار الولود وافتعال األزمات ال

غٌر أن ما لم ٌدركه ربٌس الوزراء أن سوق المشتمات النفطٌة محرر مرتٌن، مرة من بعد 

 .1328االنمالب بحكم األمر الموالع ومرة أخرى بتوجٌهات ربٌس الجمهورٌة فً مارس 

نة المنالصات بالعودة الى الشراء بالتوجٌه المباشر، ٌكون ربٌس الوزراء لد عطل عمل لج

وآلٌاتها المتبعة، وهو أمر ٌتنافى مع معاٌٌر الشفافٌة والنزاهة التً تغنى بها معٌن عبدالملن 

ناهٌن عن ادعاءه تحرٌر سوق المشتمات النفطٌة المحرر مرتٌن مرة بحكم األمر الوالع منذ 

 .م1328م واألخرى بحسب توجٌهات فخامة ربٌس الجمهورٌة فً عام 1320

بالوثابك.. ربٌس الوزراء ٌخسر معركة المشتمات النفطٌة 

 بتوجٌهاته المباشرة” كسر احتكارها“وٌنسف لرار 



عن منالصات  1320تعلن منذ العام  -المسؤولة عن المنالصات-ة مصافً عدن ومع أن شرك

لسد احتٌاجات الكهرباء وتغطٌة السوق المحلٌة بالمشتمات النفطٌة، إال أن معٌن عبدالملن 

م بشراء مشتمات نفطٌة باألمر المباشر، وتعد المرة األولى منذ 1322دٌسمبر  1وجه فً 

مشتمات النفطٌة باألمر المباشر والتً تعد مخالفة لمانون م التً تتم فٌها شراء ال1320

 .المنالصات

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن توجٌهات ربٌس الوزراء استمرت خالل ألل من شهرٌن بحسب ) 

الف طن  21م بشراء كمٌة 1211322صور العمود المرفمة( حٌث كان األمر األول بتارٌخ 

 .أمرٌكً للطن الواحد من شركة تنهالةدوالر  ٧23متري من مادة الدٌزل وبسعر 

الف طن متري من مادة المازوت  20م بشراء كمٌة 22211322وكان األمر الثانً بتارٌخ 

الف طن متري من مادة الدٌزل  28دوالر أمرٌكً للطن الواحد وكذا كمٌة  024وبسعر 

 .ASA دوالر امرٌكً للطن الواحد من شركة ٧03وبسعر 

الف طن متري من مادة الدٌزل  10م بشراء كمٌة 12211322بتارٌخ  أما األمر الثالث فكان

 .ASA دوالر أمرٌكً للطن الواحد من شركة ٧10وبسعر 

الف طن متري من مادة الدٌزل وبسعر  23م بشراء كمٌة 2٧21322واألمر الرابع بتارٌخ 

والر د 083الف طن متري من مادة المازوت وبسعر  0دوالر أمرٌكً للطن الواحد و  ٧83

 .ASA امرٌكً للطن الواحد من شركة

وأدى التوجٌه بالشراء باألمر المباشر إلى تكبٌد خزٌنة الدولة خسابر بالعملة الصعبة، فعلى 

” تنهاله“الف طن من شركة  23دٌسمبر الماضً لكمٌة  1سبٌل المثال تسبب الشراء فً 

الف دوالر فارق  ٧33بلغ الستٌراد وتصدٌر المشتمات النفطٌة فً تحمل الخزٌنة العامة م

السعر بٌن العرضٌن الممدمٌن من شركة تنهالة وشركة عرب لولف حٌث لدمت األولى عرض 

دوالر عن العرض التً تمدمت به شركة عرب  ٧3دوالر للطن الواحد وبفارق  ٧23ب 

 .لولف

كما وجه ربٌس الوزراء بتولٌف لجنة المنالصات وتشكٌل لجنة جدٌدة تضم نفس الجهات 

حكومٌة السابمة واستغرلت اللجنة الجدٌدة ولت طوٌل العداد آلٌة للمنالصات الجدٌدة حتى ال

 .استنفذت الكهرباء الكمٌات وكذلن السوق المحلٌة

وحاول ربٌس الوزراء خالل شهري دٌسمبر وٌناٌر بإدخال شركات بدٌلة لسوق المنالصات 

اجأت لجنة المنالصات بوجود شركة النفطٌة لكنه فشل وكبد خزٌنة الدولة مبالغ طابلة، وتف

م، وهذه الشركة هً 1322لعام  8جدٌدة من ضمن الشركات المتمدمة لمنالصة الكهرباء رلم 

فً الوالع شركة مواد غذابٌة ولم ٌسبك لها ان استوردت مشتمات نفطٌة وهً تابعة للتاجر 

حة مع لجنة طارق بازرعة الذي ٌنتمً لمحافظة ربٌس الوزراء ولد تحدث بازرعة بصرا

المنالصات ان شركته مدعومة من ربٌس الوزراء معٌن عبدالملن وفارس الجعدبً ربٌس 

المكتب الفنً باللجنة االلتصادٌة، األمر الذي ٌؤكد كالمه ضغوط ربٌس الوزراء على اللجنة 

 .من أجل ارساء المنالصة على الشركة المذكورة



عبدالملن ولبلت عرض هذه الشركة  ولم ٌكن أمام اللجنة سوى الرضوخ لضغوطات معٌن

ملٌون دوالر لضمان كون الشركة لادرة على توفٌر المشتمات النفطٌة  1بشرط تورٌد 

وبالمواصفات المطلوبة، وتم إعطاء مهلة للشركة المذكورة لمدة ٌومٌن لتورٌد مبلغ الضمان، 

م اعالن فشل الشركة وتم الضغط من لبل معٌن لزٌادة المهلة خمسه اٌام وبعد انتهاء المهلة ت

 .المذكورة وادخالها المابمة السوداء وارساء المنالصة على شركة عرب جولف

ٌناٌر الجاري بشراء  11ووفك الوثابك فمد أوصت لجنة المنالصات فً اجتماع عمدته بتارٌخ 

التً  ESC المشتمات النفطٌة من شركة عرب لولف التابعة لمجموعة العٌسً بعد فشل شركة

لمنالصة من تورٌد الشحنة المطلوبة فً الولت المحدد واإلٌفاء بالمواصفات فازت با

 .المطلوبة

فً  ESC وألرت اللجنة االنتمال بإرساء المنالصة على شركة عرب لولف ووضع شركة

المابمة السوداء نظًرا إلخاللها بالتزاماتها ولعدم تمدٌمها ضمان حسن تنفٌذ فً المهلة المعطاة 

 .سن سٌرة وسلون لشركة عرب لولف التابعة لمجموعة العٌسًلها وهذا ٌعد ح

بخصوص توفٌر ولود محطات الكهرباء لمادتً الدٌزل  1322لعام  8وكانت المنالصة رلم 

ممرها بدبً وٌملكها تاجر مواد غذابٌة، ولد لدم عرضا  ESC والمازوت أرسٌت على شركة

دوالر، ولدم  002ٌت المحدد بـ دوالر للطن، وهو ٌمل عن البالت ر 100للمازوت بسعر 

 .دوالر 000بسعر  Gas Oil الدٌزل

وٌتحاشى ربٌس الوزراء الذي ٌتواجد فً عدن بموجب اتفاق الرٌاض، الحدٌث عن تمرد 

المجلس االنتمالً، ورفضه االلتزام ببنود االتفاق ومحاولته تمٌٌع النصوص والمفز إلى األمام، 

 .ة والخدمٌة التً تمس حٌاة الناسكما ٌتجنب الخوض فً الملفات الحٌوٌ

إلى جانب ذلن، ٌشكل تواجد معٌن فً عدن غطاء سٌاسٌا ٌستفٌد منه المجلس االنتمالً فً 

تثبٌت انمالبه وتمرده على الدولة. إضافة إلى ذلن، موالف ربٌس الوزراء باهتة فً المضاء 

ا تتعرض له جبهة نهم الربٌسٌة التً تمس حاضر ومستمبل البلد، ومنها على سبٌل المثال م

 .من هجوم شرس ٌستدعً احتشاد الحكومة لمواجهة هذا العدوان الغاشم

كما ٌحرص ربٌس الوزراء على االهتمام بالمضاٌا التً تمربه من االنمالبٌٌن فً عدن والتً 

من خاللها ٌمدم نفسه للسفراء والمهتمٌن بالشأن الٌمنً بأنه رجل المرحلة، وفً ممابل ذلن 

 .رأس المال الوطنً الذي انحاز للشرعٌة منذ أول طلمةٌستهدف 

ووفك محللٌن ٌأتً هذا االستهداف خدمة للمشارٌع المشبوهة ومحاولة بناء طبمة من مراكز 

ر إمكاناتها لمشارٌع الهدم والتمزٌك  .الموى االنتهازٌة التً تسّخِّ
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لبابل آل    تلبٌة لنداء  اصدر شباب لبٌلة سٌبان بمحافظه/ حضرموت بٌان وذلن

حرٌز بنً مره التً أعلنت النفٌر العام وإغالق كافة مداخل ومخارج وادي سر 

لمساندتها لصد عدوان   وتدعوا كافة لبابل وابناء حضرموت والجنوب عامه

واعتداءات لوات االرهابٌة بمٌادة ابوعوجاء التً تحشد لواتها اللتحام وادي سر 

 ..ة العسكرٌة من لبل ابوعوجاء وملٌشاته االرهابٌهوبٌوت آل حرٌز صد الحمل

كوننا نحن شباب لبٌله سٌبان تربطنا عاللات االخوه والصداله وتجمعنا حضرموت 

 …أرضا وانسانا

أعلنا مسانده ودعم ال حرٌز برجال والمال والعتاد ونعلن انضمامنا و الولوف إلى 

فاعداء حرٌز   تعزٌزهم فورا جانب لبٌلة حرٌز كال بسالحة وعدته وعتادة البد من

كافة وال نامة اعٌن الجبناء ندعو كافة   هم أعداء سٌبان وحضرموت والجنوب

النفٌر العام و   لبابل أبناء حضرموت بكل اطٌافهم من اجل تفعٌل دور المماومه

نجدة ونصرة ومؤازرة اخوان أبناء لبٌلة ال حرٌز المري الذٌن ٌتعرضون للمصف 

وجاء التابعة للمنطمة العسكرٌة األولى ، والتأكٌد على تحرٌر من لبل لوات أبوع

 وادي وصحراء

 

شباب لبٌلة سٌبان بحضرموت ٌصدرون بٌان تلبٌة 

 لبابل آل حرٌزلنداء 
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رحلت سلطات حزب االصالح التً تسٌطر على مدٌنة مأرب المبات من ابناء 

 . المحافظات التً ٌسٌطر علٌها الحوثً

وذكرت مصادر محلٌة واعالمٌة ان سلطات حزب االصالح اتخذت اجراءات 

ل االٌام الماضٌة من ضمنها ترحٌل المبات من العمال والموظفٌن استثنابٌة خال

 . ٌنتمون الى مناطك سٌطرة الحوثً

من داخل   وتداول ناشطون فٌدٌوهات وصور للمبات من المواطنٌن تم اخراجهم

 . المدٌنة فً مأرب الى صحارى خارجها وسط حراسة مشددة

تدل على عجز وفشل  ناشطون حمولٌون اعتبروا ان ممارسات حزب االصالح

وعدم ثمه بمواطنٌها، واعتبروا ان ذلن مؤشر على مخاوف حمٌمة لدى حزب 

 . االصالح من خسارة مدٌنة مأرب

 

 

 

سلطات #االصالح فً #مأرب ترحل المبات من ابناء 

 مار و #صنعاء#صعدة و #ذ



 م 2020  \ 1\ 28" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول هد الجنوب   المش

  

 

 

 

 

 

 

اًذلؼج اشخباكاث ظهز الُىم الثالثاء بُي قىحُي أهٌُخُي فٍ هذٌَت كزَخز بالؼاصوت 

 ػذى.

ػذى واخزي حقىم وقال هىاطٌىى اى اشخباكاث اًذلؼج بُي قىة هي أهي 

 هبًٌ الهجزة والجىاساث فٍ هذٌَت كزَخز.  بحزاست

وأشار الوىاطٌىى اى الخىحز بُي القىحُي هٌذ َىم اهس االثٌُي بسبب هٌغ قىاث 

االهي الخٍ حقىم بحزاست قصز هؼاشُق دخىل احذ افزاد حواَت الوٌشأث بسالحه 

 الً هبًٌ الهجزة والجىاساث .

اشخباكاث هخقطؼت بُي الطزفُي هوا اثار الخىف اًذلؼج  وبحسب الوصذر فقذ 

ضحاَا   والهلغ بُي صفىف الوىاطٌُي ولن حىرد الوصادر حفاصُل حىل سقىط

 جزاء االشخباكاث.

 وال حشال االوضاع هخىحزة بُي الطزفُي وقذ حٌذلغ اشخباكاث بٌُهوا فٍ اٌ لحظت.

 

 

 اشتباكات بٌن لوات أمنٌة فً كرٌتر عدن
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ان الشرعٌة ” عادل الشبحً  لجنوبًلال ممثل االدارة العامة للمجلس االنتمالً ا

 .فشلت وانتهت ولرٌبا دفنها

ظن دراوٌش الشرعٌة وأتباعهم ومن رهنوا أنفسهم  ولال الشبحً فً تغرٌدة له: 

إلرضاء متنفذ من أجل منصب أن العالم واإلللٌم سٌستمروا موظفٌن لدٌهم باسم 

 ..الشرعٌة وهم ٌجمعون األموال لهم وٌدعمون خالٌاهم

ن الجمٌع سٌعود إلى أصل أن هذه الشرعٌة وجدت لمرحلة مؤلتة وفشلت واكد با

 .فً كل شًء.. شرعٌة الدراوٌش انتهت ولرٌبا دفنها

 

 

 

 الشرعٌة فشلت وانتهت ولرٌبا دفنهالٌادي فً اإلنتمالً: 
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تعٌش مدٌنة عدن أوضاع إنسانٌة انسانٌة صعبة فالم حدتها الخالفات المتضاربة 

س بٌن طرفً الصراع المتمثلة بالشرعٌة وحزب اإلصالح من جهة والمجل

اإلنتمالً ااجنوبً من حهة والتً المت بظاللها على المواطن البسٌط الذي ٌفتمر 

ألبسط مممومات الحٌاة ، ناهٌن عن غٌاب االمن الذي حول عدن الى مدٌنة رعب 

 . واشباح تتناوب على لٌالٌها عصابات المتل والنهب واإلرهاب

عالن عدد من األفران معاناة كبٌرة وحالة تخوف كبٌر تسود ارجاء المدٌنة عمب ا

والمخابز فً مدٌنة عدن، إغالق ابوابها للٌوم الثانً أمام المواطنٌن وكانت 

مصادر محلٌة لد اكدت، أن عدد من مالكً األفران أولفوا عملٌة بٌع الرغٌف 

والروتً للمواطنٌن، بالتزامن مع انعدام مادة الدٌزل، وارتفاع سعر الدلٌك نتٌجة 

ألجنبٌة فً المحافظات الجنوبٌة وهو نتٌجة ماوصفه ارتفاع سعر العمالت ا

مرالبون للطباعة غٌر المانونٌة للعملة النمدٌة التً لامت بها حكومة هادي فً 

 . السنوات الماضٌة

مشاهد اإلزداحام على ابواب المخابز واألفران التً الزالت تفتح ابوابها وعدم 

ٌن زادت من تخوف المواطنٌن لدرتها على مواكبة اإلحتٌاجات المتكررة للمواطن

تدنً لالوضاع اإلنسانٌة فً عدن ودعوات للخروج للشارع 

 ضد التحالف وحكومة هادي



هنان واجبر بعضهم للنزوح خارج المدٌنة األمر الذي دفع بأصوات مدنٌة 

 . لإلحتجاج على حكومة هادي ضد مااسموه تجوٌع الناس وارهابهم

وكان الحران الثوري، لد حمل التحالف وحكومة هادي و المجلس االنتمالً 

ع المعٌشٌة فً عدن ، داعٌاً الجنوبً المسؤولٌة الكاملة عن تدهور األوضا

 .للخروج إلى الشارع لالحتجاج

ولال ربٌس مجلس الحران الثوري فً مدٌرٌة المعال خلدون السباعً، حول ازمة 

تولف افران الروتً إن مثل هذه االعمال تضر بالمواطن البسٌط وتمس حٌاته 

 . الٌومٌة ولن ٌسكت عنها

نهٌار سعر العملة وانمطاع المٌاه، وأضاف أن األزمة تشمل انمطاع الكهرباء وا

مطالباً كل المكونات السٌاسٌة والمدنٌة والمجتمعٌة والمواطنٌن للخروج الى 

 .الشارع تعبٌرا عن رفضهم للوضع الحالً من تردي فً الخدمات وتضٌٌك العٌش

محمالً التحالف والمجلس االنتمالً وحكومة هادي كامل المسؤولٌة عن تردي 

 . الوضع فً عدن
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م، لضت المادة األولى 1313( لسنه 1صدر الٌوم لرار ربٌس الجمهورٌة رلم )

 .منه بتعٌٌن اللواء الركن أحمد حسان جبران لابدا للمنطمة العسكرٌة السابعة

ولضت المادة الثانٌة واألخٌرة العمل بهذا المرار من تارٌخ صدوره وٌنشر فً 

 .ات العسكرٌةالجرٌدة الرسمٌة والنشر

ٌأتً ذلن بعد الفشل لموات الشرعٌة فً هذه المنطمة والتمدمات المستمرة 

 للحوثٌٌن

 

 

بعد تمدمات الحوثٌٌن..لرار رباسً بإلالة لابد المنطمة 

 السابعة
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عن اسباب االنتماسة التً ” خلفان الكعبً“كشف الخبٌر العسكري اإلماراتً 

تعرض لها جٌش الشرعٌة وحزب اإلصالح فً جبهة نهم وتمكن الحوثٌٌن من 

 .دحره الى مارب

أسباب االنتكاسة فً نهم اوجزها فً تعٌٌن لٌادات    كعبً فً تغرٌدة له:ولال ال

 .لٌس لدٌهم الكفاءة، والء لٌادات الجٌش وعناصر الشرعٌة لغٌر الدولة الٌمنٌة

وتابع: لٌادة العملٌات العسكرٌة من خارج الحدود )فنادق الدوحة واستطنبول(، 

بابل، وعدم وجود لابد وطنً وتضارب المصالح بٌن الحكومة والجٌش وأعٌان الم

 .ٌجمع علٌه الٌمنٌٌن

 

 

 

 خبٌر إماراتً ٌكشف سبب انتكاسة لوات الشرعٌة فً نهم
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وصفت مصادر سٌاسٌة مطلعة التصرٌحات التً أدلى بها وزٌر الداخلٌة الٌمنً 

أحمد المٌسري ضد التحالف العربً بأنها تندرج ضمن أنشطة التٌار الموالً لمطر 

لة إجهاض اتفاق داخل الحكومة الٌمنٌة والتً تهدف إلى إربان التحالف ومحاو

 .الرٌاض المولع بٌن الحكومة والمجلس االنتمالً الجنوبً

إن موالف المٌسري ووزٌر النمل صالح ” العرب”ولالت مصادر سٌاسٌة ٌمنٌة لـ

الجبوانً وعدد من المسؤولٌن الحكومٌٌن اآلخرٌن التً تستهدف التحالف العربً 

لشرعٌة، تعمل على ابتزاز ال تزال تحظى بغطاء من داخل مراكز لوى نافذة فً ا

التحالف من خالل توجٌه رسابل ضغط سٌاسً وإعالمً عبر لٌادات تحتفظ حتى 

الٌوم بصفاتها الرسمٌة فً الحكومة بالرغم من إعالنها الصرٌح لمعاداة التحالف 

 .تركٌا المناهض لدول التحالف –العربً واالنضمام إلى محور لطر 

ادرة على سحب الغطاء الشرعً من هذه وأشارت المصادر إلى أن الشرعٌة ل

الشخصٌات كما حدث فً حاالت مماثلة تمت فٌها إلالة شخصٌات سٌاسٌة أعلنت 

 .دعمها للمجلس االنتمالً الجنوبً أو أبدت نوعا من التمارب مع دولة اإلمارات

وجدد المٌسري الذي ٌمٌم فً العاصمة العمانٌة مسمط وٌدٌر وفما لمصادر مطلعة 

ممر السفارة الٌمنٌة هنان، هجومه اإلعالمً على التحالف العربً  أنشطته من

جناح #لطر داخل الشرعٌة ٌصعّد ضد #السعودٌة إلفشال 

 #اتفاق_الرٌاض



بمٌادة السعودٌة، واتهام التحالف بالولوف خلف الهجوم الصاروخً الذي استهدف 

 .معسكر االستمبال بمأرب

وفً أول مولف رسمً من تصرٌحات وزٌر الداخلٌة فً الحكومة الشرعٌة نملت 

مسؤول حكومً لم تسمه استغرابه لتصرٌحات وكالة األنباء الٌمنٌة الرسمٌة عن 

نابب ربٌس الوزراء وزٌر الداخلٌة المهندس أحمد المٌسري التً وجه فٌها 

اتهامات وصفها المصدر بالباطلة للتحالف العربً بمٌادة السعودٌة فً ما ٌخص 

سٌر المعارن العسكرٌة والجرٌمة النكراء التً استهدفت مسجد معسكر االستمبال “

 . ظة مأربفً محاف

، كما ”اإلساءة ال تلمٌحا وال مباشرة للمملكة العربٌة السعودٌة“ورفض المصدر 

دعا كافة وسابل اإلعالم إلى عدم االنجرار وراء مثل هذه التصرٌحات التً ال 

 .تستند على حمابك وتعد تصرٌحات غٌر مسؤولة

ل فً ولفتت المصادر السٌاسٌة إلى أن إطالق تصرٌحات منسوبة لمصدر مسؤو

تركٌا  -الحكومة للرد على إساءات بعض لٌادات الشرعٌة المحسوبة على تٌار لطر

والتً ٌمٌم بعضها فً العاصمة العمانٌة مسمط، ال ٌتناسب مع حجم الضرر الذي 

تلحمه هذه الموالف بعاللة الشرعٌة بالتحالف، وال تنسجم مع توجهات محاصرة 

منٌة الذي عمل خالل السنوات الماضٌة النفوذ المطري والتركً داخل الحكومة الٌ

 .على إربان التحالف

تركٌا النافذ فً  –وحمل مرالبون سٌاسٌون وناشطون إعالمٌون تٌار لطر 

الشرعٌة الٌمنٌة مسؤولٌة اإلخفالات فً أداء الشرعٌة على الصعٌدٌن السٌاسً 

 جوف،والعسكري، والتً كان آخرها االخترالات الحوثٌة لجبهات نهم وصرواح وال

وفً تعلٌك على تصرٌحات وزٌر الداخلٌة الٌمنً األخٌرة، وصف الباحث السٌاسً 

السعودي علً عرٌشً تصرٌحات المٌسري التً لمز فٌها التحالف العربً بأنها 

تأكٌد جدٌد على تعرض الحكومة الٌمنٌة لعملٌة اختراق لطرٌة باتت تتكشف 



مع مصالح الٌمن ودول اإلللٌم أدواتها التً تخدم األجندات الخارجٌة وتتعارض 

 .ٌوما بعد آخر

إلى أن جماعة اإلخوان المسلمٌن تستخدم ” العرب”ولفت عرٌشً فً تصرٌح لـ

شخصٌات براغماتٌة ال واعٌة من خارج جماعة اإلخوان ومن خارج منظومة 

حزب اإلصالح من أمثال المٌسري والجبوانً وغٌرهما لتنفٌذ األدوار التً تمثل 

خوان، فأصبحت مثل هذه المٌادات البراغماتٌة التً عرفت بتملب وجهة نظر اإل

موالفها تستخدم كمفازات لتنفٌذ المهام واإلدالء بالتصرٌحات المشبوهة، حٌث 

ٌسهل التخلص منها الحما دون التعرٌض المباشر لجماعة اإلخوان المسٌطرة على 

 .الحكومة الشرعٌة، وهذه اللعبة باتت مكشوفة

ره األحداث المتعالبة أن ثمة شرخا كبٌرا داخل الحكومة الشرعٌة ما تظه“وأضاف 

الٌمنٌة وانمساما بٌن أعضابها على خلفٌة اتفاق الرٌاض الذي جاء لرأب الصدع 

الٌمنً وإعادة توحٌد الصفوف واألهداف باتجاه عملٌة التحرٌر ٌخشى المٌسري 

لمحرضٌن لهذا التٌار والتٌار الذي ٌموده فً الحكومة باإلضافة إلى الداعمٌن وا

من الخلف سواء من اإلخوان أو من حكومة الدوحة، ٌخشون من عملٌة 

المصالحة التً ستفمدهم موالعهم فً الحكومة لحساب أطراف ٌمنٌة أخرى لاتلت 

 . ”وتماتل الحوثٌٌن وتستحك أن تلعب دورا فً المؤسسة الحكومٌة

اإلرجاف التً ٌنفذها هذا وتولع الباحث السٌاسً السعودي أن تؤول كل عملٌات 

التٌار إلى الفشل، نتٌجة لالستحمالات على األرض الٌمنٌة التً باتت تفرض لواعد 

جدٌدة ال مكان فٌها للمٌسري أو الجبوانً مهما حاوال التشكٌن فً دور التحالف 

أو األدوار والتضحٌات الوطنٌة التً تسطرها مكونات جدٌدة فرضت نفسها كأرلام 

حة العسكرٌة والسٌاسٌة الٌمنٌة أمثال حراس الجمهورٌة وألوٌة هامة فً السا

العمالمة والمجلس االنتمالً الجنوبً وعدد كبٌر من المٌادات العسكرٌة الوطنٌة 

 .المؤهلة المتواجدة فً مأرب أو فً الخارج
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اتهم حزب االصالح، الٌوم االثنٌن، حزب المؤتمر الذي ٌموده طارق عفاش ونجل 

 بإسماط جبهة نهم بٌد الحوثٌٌن” عفاش“هالن ال

فً ” المؤتمرٌن المندسٌن “ولال المٌادي االبرز فً االصالح، عبدهللا صعتر، أن 

لوته وحدهم من ٌتحملون مسبولٌة سموط نهم، مشٌرا إلى انسحابهم من جبل 

 .حد لوله -المنار ومن فرضة نهم وهو ما تسبب بسموط الجبهة

متال فً نهم ومأرب والجوف على مدى االٌام الماضٌة وشهدت مختلف جبهات ال

صراعا بٌن فصابل المؤتمر التً ٌتزعمها صغٌر بن عزٌز وفصابل االصالح بمٌادة 

علً محسن وسط توجه التحالف لتمكٌن بن عزٌز الذي عٌنه لابدا للموات 

المشتركة واستحدث له ممرا فً مأرب العام الماضً والتً كانت محصورة على 

 .الحاالص

وٌتهم بن عزٌز بولف رواتب المجندٌن التابعٌن لإلصالح واستمطاب المٌادات 

المٌدانٌة فً إطار مساعٌه لالستحواذ على الجبهات التً ظلت على مدى السنوات 

 ..الخمس الماضٌة من عمر الحرب على الٌمن مصدر دخل وفٌر للحزب

 

 ر بإسماط نهم بٌد الحوثٌٌنحزب اإلصالح ٌتهم المؤتم
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راتب شهرٌن لجنود الحزام  اظهرت وثٌمة رسمٌة ان ما تم صرفه مؤخرا من

ممدمه من ” مكرمة“األمنً فً المحافظات الجنوبٌة فً الٌمن ماهو اال عباره عن 

الملن السعودي سلمان تأخر صرفها حٌث لامت لجنة الصرف التً هً من 

 . على أساس انها راتب شهرٌن” المكرمة“محافظه مأرب بصرف 

تموم بجعل االفراد ٌبصمون  ان لجان الصرف” الحزام األمنً“وكشف جنود فً 

على كشف مسجل فٌه الراتب باللاير السعودي ثم تموم بإعطاء سند مكتوب علٌه 

مكرمه الملن سلمان عبر شركة انما العالمٌة التً تعود ملكٌتها لرجل اعمال ٌتبع 

الف لاير ٌمنً بٌنما البصمة تمت على  033علً محسن االحمر مسجل فٌه حوله 

 .سعودي 1333راتب 

وكشف مصدر امنً ان اعضاء اللجنة ضباط فً ماكان ٌعرف سابما بالفرلة 

 .األولى مدرع التً تتبع لعلً محسن األحمر

ورأى المصدر ان ما جرى هو اكبر عملٌة فساد لامت بها اللجنة بصرف 

ممدمة من الملن سلمان لموات هادي واعتبارها راتب شهرٌن للجنود ” مكرمة“

هرٌن التً لد استلمتها من التحالف باللاير السعودي لما واستٌالبها على مرتب ش

 .الف جندي جنوبً 23ٌمارب 

وثٌمة تكشف استٌالء لجان #مأرب على مرتبات تسعٌن الف 

 جندي جنوبً
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لال عضو هٌبة رباسة المجلس االنتمالً الجنوبً فضل الجعدي، الٌوم، 

إن حكومة الشرعٌة أصبحت فً حكم المٌت، وذلن بعد سموط المنطمة 

 .العسكرٌة السابعة

سموط المنطمة العسكرٌة السابعة تعنً : “”توٌتر“وكتب فً تغرٌدة عبر 

سموط آخر لالع المتأسلمٌن المتدثرٌن بثوب الشرعٌة ، وتبمى الشرعٌة 

بعدها فً حكم المٌت، وحٌنها ستظهر عورة المتشدلٌن بإسم اآللهة 

 .”وهشاشة دارهم األوهن من بٌت العنكبوت

 

 

 

 

 مسؤول فً اإلنتمالً: الشرعٌة أصبحت فً حكم المٌت
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عبدهللا النجدي من محاولة اغتٌال شرق  نجا المٌادي فً المماومة الجنوبٌة العمٌد

 عدن

ولالت مصادر محلٌة ان مجهولٌن باشروا اطالق النار على سٌارة العمٌد عبدهللا 

النجدي حٌث تبادل اطالق النار معهم هو ومرافمه مما ادى الى إصابته هو 

 .ومرافمه الشخصً بجروح

العمٌد النجدي منذ  وتاتً هذه المحاولة الثانٌة بعد محاولة اغتٌال تعرض لها

 سٌطرت الشرعٌة واإلنتمالً على عدن

 

 

 

 

نجاة لٌادي فً المماومة الجنوبٌة من محاولة إغتٌال 

 شرق عدن
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عبّر سفراء فرنسا وروسٌا والمملكة المتحدة والوالٌات المتحدة األمٌركٌة لدى 

 .الٌمن عن للمهم البالغ إزاء التصعٌد األخٌر للصراع فً الٌمن

هذا التصعٌد تسبب  وأشار بٌان مشترن للسفراء األربعة لدى الٌمن، األحد، إلى أن

فً ممتل مدنٌٌن وتشرٌد العابالت، كما أنه ٌهدد بتراجع التمدم المحرز فً ولف 

 .التصعٌد

وناشد السفراء فً بٌان مشترن نشرته السفارة البرٌطانٌة لدى الٌمن، األطراف 

المتنازعة على ولف المتال على الفور، واتخاذ جمٌع التدابٌر الالزمة لتجمٌد 

سكرٌة، بما فً ذلن حركة المماتلٌن والهجمات بطابرات بدون طٌار العملٌات الع

 .والمصف الصاروخً

كما أكد البٌان التأٌٌد التام لجهود مبعوث األمم المتحدة الخاص للٌمن مارتن 

غرٌفثس، ودعوته األطراف إلى االلتزام بمبادرات ولف التصعٌد ومواصلة تعزٌز 

الٌمنً وبعد خمس سنوات من الحرب، نال تلن المبادرات، مشٌراً إلى أن الشعب 

 .، حسب البٌان”ولن ٌسامح أي نكسة جدٌدة لعملٌة السالم“ما ٌكفً منها 

 سفراء الدول الكبرى فً الٌمن: ٌجب ولف المتال فورا
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مطالبٌن باطالق سىراح دمحم حسٌن الفٌضً تواصل لوات من الحزام األمنً 

 اعتصامها أمام ممر لٌادة التحالف العربً بعدن .

ألمنً أمام الممر للمطالبة باطالق سراح احد واعتصم عدد من لٌادات الحزام ا

 االشخاص وٌدعى دمحم حسٌن الفٌضً .

وابمت لٌادة لوات التحالف على الفٌضً محتجزا عمب صفمة تبادل اسرى 

 باعتباره احد المطلوبٌن امنٌا.

ورفعت لٌادات الحزام األمنً فً اعتصامها الفتات تطالب بضرورة إطالق سراح 

 الفٌضً

 

 

 

عتصام امام ممر لوات إلمنً تواصل األلوات من الحزام ا

 التحالف بعدن
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منً ان جندي من الحزام لتل، وأصٌب أللالت مصادر فً لوات الحزام ا

مدنٌان، الٌوم األحد، برصاص مسلحٌن ٌعتمد انتماؤهم لموات الشرعٌة 

 .صالح، شرلً مدٌرٌة مودٌة فً محافظة أبٌن جنوبً البالدإلوحزب ا

صالح نصبوا إلولالت المصادر أن مسلحٌن لموات الشرعٌة وحزب ا

نا لسٌارة تمل جنودا تابعٌن للحزام األمنً شرلً المدٌرٌة، بالمرب كمٌ

من مفرق الموز فً الخط العام، وكان على متن الطمم مواطنٌن صعدوا 

 .مع الجنود إلٌصالهم لمراهم من السوق

من المدنٌٌن كانوا  1وأضاف أن الكمٌن أسفر عن ممتل جندي وإصابة 

 .على متن السٌارة

جوماً شنته عناصر مسلحة فجر الٌوم على لرٌة ٌأتً الكمٌن عمب ه

 .رشاد فً مدٌرٌة الوضٌع

 

منً واصابة مدنٌان بكمٌن ألأبٌن.. ممتل جندي من الحزام ا

 مسلح لموات الشرعٌة



      

 

 

 

 

 

 

 

 

خطوة تصعٌدٌة رفعها المعلمون الجنوبٌون ضد حكومة الشرعٌة المخترلة من 

حزب اإلصالح اإلخوانً اإلرهابً، بعدما سطت على حمولهم ضمن خطة شاملة 

 .الولت تستهدف الجنوبٌٌن والتضٌٌك علٌهم على مدار

وفٌما أعلن المعلمون تنفٌذ إضراب عن العمل، أّكد أمٌن عام النمابة بمدٌرٌة خنفر 

ٌسلم حسن الرهوي أّن اإلضراب بمحافظات الجنوب لم ٌكن الهدف منه تعطٌل 

 .العمل، لكنه حك مشروع النتزاع الحموق

 1321وأضاف أنَّ المعلمٌن لدٌهم حموق ومطالب وتولفوا عن اإلضراب منذ عام 

 .، فً انتظار تحمٌك السلطة المحلٌة مطالبهم1322وحتى 

وأشار إلى أن البلد ال تمر بأزمة التصادٌة ولكن األموال تذهب إلى جٌوب الفسدة 

 .ورجال السلطة الفاسدٌن

ولفت إلى أنّه سٌتم اإلضراب كمرحلة أولى، ومن ثم التصعٌد برفع الشارات 

 .الحمراء حتى انتزاع حموق المعلمٌن

شارات المعلمٌن الحمراء.. رفض جنوبً إلهمال حكومة 

 الشرعٌة
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بل أٌام، شارن المبات من المعلمٌن والتربوٌٌن بالعاصمة عدن، فً ولفة ول

فً مدٌنة كرٌتر، للمطالبة بتحسٌن ” معاشٌك“احتجاجٌة أمام بوابة لصر 

 .أوضاعهم المعٌشٌة

وانطلك المعلمون المحتجون، فً مسٌرة من ساحة البنون فً الشارع الربٌسً 

 .لامة حكومة الشرعٌةبكرٌتر، إلى بوابة لصر معاشٌك، حٌث ممر إ

وتعتبر الولفة االحتجاجٌة التً دعت إلٌها نمابة المعلمٌن والتربوٌٌن الجنوبٌٌن، 

خطوة تصعٌدٌة أولى، عمب تنفٌذ اإلضراب فً جمٌع مدارس عدن، وعدد من 

 .محافظات الجنوب، للضغط على حكومة الشرعٌة لتلبٌة مطالبهم

ألجور ٌتناسب مع الظروف الحالٌة، وٌطالب المعلمون فً الجنوب، بهٌكل جدٌد ل

ومعالجة أوضاع المعلمٌن المعٌنٌن خالل العشر السنوات الماضٌة، ومنح العاملٌن 

 .كافة فً المطاع التربوي عالوات سنوٌة، وتسوٌة درجاتهم الوظٌفٌة

ودعا المحتجون، إلى حسم لضٌة المحالٌن إلى التماعد، وصرف المستحمات 

كومة الشرعٌة دفعة واحدة، واعتماد التأمٌن الصحً المالٌة المتراكمة لدى ح

 .لجمٌع التربوٌٌن أسوة بالمطاعات األخرى

إهمال حكومة الشرعٌة الحتٌاجات المعلمٌن، هو جزٌء من استراتٌجٌة عامة 

تنتهجها الحكومة المخترلة من حزب اإلصالح اإلخوانً التً تموم فً الممام األول 

الحٌاتٌة أمام المواطنٌن الجنوبٌٌن بغٌة التنغٌص  على افتعال الكثٌر من األزمات

 .علٌهم، فً محاولة إخوانٌة لتعزٌز سلطتهم المحتلة ألرض الجنوب

واستعرت االعتداءات اإلخوانٌة ضد الجنوبٌٌن، المتعلمة تحدًٌدا باألزمات الحٌاتٌة، 

فً أعماب التولٌع على اتفاق الرٌاض فً الخامس من نوفمبر الماضً بٌن 

 .لس االنتمالً الجنوبً وحكومة الشرعٌة فً العاصمة السعودٌةالمج
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عمدت هٌبة رباسة المجلس االنتمالً الجنوبً، الٌوم األحد، اجتماعها الدوري، 

برباسة اللواء أحمد سعٌد بن برٌن، ربٌس الجمعٌة الوطنٌة، المابم باعمال ربٌس 

 .المجلس

األوضاع العسكرٌة فً نهم بمحافظة مأرب الٌمنٌة، وولفت الهٌبة أمام مستجدات 

وانعكاساتها على الوضع فً الجنوب والمنطمة، وكذا إجراءات المجلس لتنفٌذ 

الشك العسكري التفاق الرٌاض، مؤكدة على أن المجلس استكمل تنفٌذ ما علٌه 

، من التزامات فً خطة االنسحاب، بٌنما لم ٌنفذ الطرف اآلخر التزاماته فً أبٌن

بل وٌرفض رفضاً كامالً ذلن، سعٌاً منه لتعطٌل عمل اللجنة المشرفة على 

 .االنسحابات إلبماء الموات الغازٌة فً محافظة شبوة

وأكدت الهٌبة على ضرورة أن تمارس لٌادة التحالف العربً ضغوطاً لسرعة نمل 

لوات الحكومة الٌمنٌة المتمركزة فً شبوة وأبٌن ووادي حضرموت والمهرة 

واجهة ملٌشٌات الحوثً فً مأرب، كونها تمتلن األسلحة والعدد الالزم والكبٌر لم

من األفراد، ولم تشارن ٌوماً فً معارن تحرٌر األرض من سٌطرة المٌلٌشٌات 

االنتمالً ٌدعو التحالف للضغط على الحكومة وسرعة نمل 

 لواتها من الجنوب إلى مأرب



الحوثٌة التً تشكل مهمتها االساسٌة، وتموم بالممابل تثبٌت ونشر لواتها للسٌطرة 

 .على أراضً الجنوب المحررة

على أهمٌة إسراع التحالف بسحب كل هذه الموات من محافظات وشددت الهٌبة 

الجنوب والزج بها فً الجبهات أسوة بالموات المسلحة الجنوبٌة الفاعلة فً 

 .جبهات المتال بما فٌها الموات المنسحبة من أبٌن وفمًا لبنود اتفاق الرٌاض

ٌل الحوار واستعرضت الهٌبة نتابج الدورة الثالثة للجمعٌة الوطنٌة بشأن تفع

الجنوبً، وفً هذا الخصوص ألرت إعادة صٌاغة التصور وبشكل اكثر تفصٌاًل 

 .لٌستوعب مالحظات األعضاء وٌُلبً االحتٌاج لمباشرة تنفٌذ المرحلة الثالثة منه

ونالشت الهٌبة فً االجتماع رؤٌة الجمعٌة الوطنٌة إلدارة الجنوب وفمًا لنتابج 

اجراءات إلخراج المشروع بصورة متكاملة اتفاق الرٌاض، وألرت ماٌلزم من 

 .تضمن توافمه مع الظروف وتحدٌد االجراءات الالزمة للتنفٌذ على الوالع

واستمعت الهٌبة فً نهاٌة االجتماع إلى عدد من التمارٌر عن نشاط رباسة 

الجمعٌة واألمانة العامة وبالً المواضٌع األخرى الُمدرجة فً جدول األعمال 

 .من اجراءات بشأنها واتخذت ما ٌلزم
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جندي بمحافظة شبوة، خالل  233اعتملت مٌلٌشٌا حزب اإلصالح اإلخوانً نحو 

 .الٌومٌن الماضٌٌن

جندي بٌنما كانوا  233إن مٌلٌشٌا اإلصالح اعتملت نحو :” ولال مصدر أمنً 

 .عابدٌن إلى شبوة، من عدن وجبهة الضالع

ود من أبناء شبوة والبعض منهم فً لوات النخبة وآخرون واكد المصدر بإن الجن

 .فً المماومة، مشٌراً إلى أنهم عادوا فً زٌارة ألهالٌهم ولٌس لهم أي نٌة بالمتال

وفً سٌاق اخر أفاد شهود عٌان أن ملٌشٌا اإلخوان التابعة لحكومة الشرعٌة 

ً محافظة ألدمت الٌوم السبت، على طمس أعالم الجنوب بشوارع مدٌنة عتك ف

 .شبوة

ولال شهود العٌان إن الحملة الجدٌدة لملٌشٌا اإلخوان تعمدت طمس أعالم الجنوب 

 .تحدٌداً 

 .فٌما تسببت تلن الحملة فً حالة غضب شعبً بمدٌنة عتك

 

 جندي لإلنتمالً فً شبوة 233ملٌشٌا اإلصالح تعتمل 
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المجلس اإلنتمالً الجنوبً لعمد هدنة ” صالح السملدي ” دعا الصحفً والسٌاسً الجنوبً 

فً الضالع حفاظاً على ارواح ابناء الجنوب الذٌن ٌضحون بانفسهم فً سبٌل مع الحوثٌٌن 

 .الدفاع عن شرعٌة خابنة وفاسدة نهبت اموال الجنوب ولتلت ابناءه

 :جاء ذلن فً منشور للسملدي على مولع التواصل فٌسبون لال فٌه

 :دعوة للهدنة

ٌمتلن المجلس االنتمالً على خلفٌة هزٌمة حزب اإلصالح وتخاذله بجبهة نهم ومأرب، هل 

الُجــرأة والمرار لعمد صفمة لولف الحرب بالضالع أو على األلل إبرام هدنة معلنة أو غٌر 

معلنة على غرار ما عمدها حزب اإلصالح مع الحوثٌٌن فً مأرب ونهم، وكشف عنها دمحم 

 البخٌتً مؤخرا؟؟

ل محسوبة على ما تسمى أن فعل االنتمالً ذلن وٌجب أن ٌفعل طالما وثمة جهات بالشما

بالشرعٌة وحتى السعودٌة اٌضا ترى فً الجنوب والضالع تحدٌدا مخزن بشري ٌجب 

استثماره حتى النهاٌة والتخلص منه بمذفه بوجه الخصم األخر الحوثٌٌن.فال ٌُــعمل أن ٌصّوِّب 

 . الجنوبً بندلٌته شماالً وهنان من ٌضع فوهة مسدس على مؤخرة رأسه

ن ٌفعل االنتمالً ذلن لٌس فمط لما ذكرناه آنفا ولكن لبال تظل الضالع تنزف نمول أنه ٌجب أ

بحرب غٌر محوسبة النهاٌة وال مضمونة الحصاد، وٌخسر شبابه عبثا خدمة لموى محلٌة 

وإللٌمٌة هً باألصل تتربص به وبالجنوب وتضمر له كل الشرور، ولكً ٌثبت المجلس أنه 

 .غٌره كما ٌتهمه خصومهفعال ٌمتلن لراره بٌده ولٌس بٌد 

وهذه الدعوة موصولة بالولت عٌنه للطرف اآلخر الحوثٌٌن، لٌثبت بالممبل أنه فعال ٌمتلن .

لراره بٌده ولٌس بٌد غٌره كما ٌموله عنه خصوصه السٌاسٌٌن بمأرب والرٌاض، وأنه فعال ال 

لل هدنة ٌكن الضغٌنة للجنوب كما ٌمول، وحتى بٌن الطرفٌن سالم الشجعان أو على األ

الشجعان. مع ضرورة اإلشارة الى أننا حٌن نتحدث عن هكذا هدنة بالضالع فنحن نمرنها بأن 

ٌتحلى الطرف اآلخر باالنضباط وأاّل ٌتمدم صوب الضالع باتجاه الحدود السابمة بعدة 

كٌلومترات، مع ضرورة إبماء لوات الطرفٌن بتموضعها الحالً، حتى ٌتضح للطرفٌن خٌط 

 .ود من خٌط التسوٌة األبٌضالحرب األس

فً  سٌاسً جنوبً ٌدعو اإلنتمالً إلبرام هدنة مع الحوثٌٌن

 الضالع



 م 2020  \ 1 \ 26" حصاد األسبوع                               التاري    خ  األول المشهد الجنوب   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

بان الشرعٌة غٌر صالحة سٌاسٌا ” مصطفى احمد نعمان“اكد الدبلوماسً الٌمنً 

 .وعسكرٌا وهزابمها تعبٌر فاضح لفسادها وعجزها المخزي

الحرب تخسرها األوطان فً مٌدان السٌاسة فٌنعكس  فً تغرٌدة له:” نعمان“ولال 

 .ةذلن على ساحات المعرك

واشار الى ان هذه الشرعٌة غٌر صالحة سٌاسٌا وعسكرٌا وهزابمها تعبٌر فاضح 

 .متكرر لفسادها وعجزها المخزي

واختتم: لن ٌستمٌل الربٌس او ناببه او ربٌس الحكومة فهم سٌبحثون عن ثور 

 .ابٌض ٌمدمونه لربانا لفضٌحتهم! ولن ٌشعروا بالخزي والعار

 

 

 

 

دبلوماسً ٌمنً: الشرعٌة غٌر صالحة سٌاسٌا وعسكرٌا 

 وهزابمها دلٌل عن فضابحها
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ٌر والمحلل العسكري الجنوبً العمٌد خالد النسً هجوما الذعا على لوات شن الخب

 .الشرعٌة بعد فشلها فً معركة نهم وطلبها للمساعدة

ولال النسً فً تغرٌدة له على توٌتر:الجنوب ٌتعرض لهجوم مستمر من لبل 

الحوثٌٌن ولم تساندوه وبدأت معركة الساحل الغربً لتحرٌر ابناء الحدٌده لم 

 .ا الحوثً بفتح جبهات االخرىتشغلو

وتابع لابال:الٌوم ولمعركة بسٌطة ترٌدون الدعم من اآلخرٌن ثم كٌف ترٌدون 

الجنوبٌٌن ٌعززونكم ولواتكم تحتل ارضهم الم ٌكن من االفضل سحب لواتكم 

 .للدفاع عن وكركم

 

 

 

خبٌر عسكري لحزب االصالح : كٌف ترٌدون من الجنوبٌٌن 

 !! مساعدتكم وانتم تحتلون ارضهم
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ادة المنطمة كشفت مصادر اعالمٌة امس الجمعة عن إلالة هاشم األحمر من لٌ

 .العسكرٌة السادسة وتعٌٌن اللواء علً بن محسن الهدي أبو ٌحٌى بدٌالً عنه

ووفماً للمصادر أن التغٌٌر تم بمرار جمهوري صادر من الربٌس هادي ولكن 

 . المرار لم ٌتم نشره فً مولع الوكالة الرسمٌة سبأ حتى اآلن

ومدٌرٌة المتون والحزم وتؤكد المصادر ان المرار جاء بعد ان سمطت جبهة نهم 

حمر فً المناطك التً تحت سٌطرته ألبٌد الحوثٌٌن فً اشارة واضحة الى فشل ا

 واتخاذ لرار تغٌره بتوجٌهات سعودٌة

 

حمر من لٌادة ألبعد احداث نهم والجوف..لرار بإلالة هاشم ا

 ادسةالمنطمة الس


