
 
 

 

                                   

 

    

 

 

   

 

  

    

 

 

   

   

 

 

 

 م 0202 \ 4 \ 81والعشرون  اخلامسلعدد ا

ة تعتقل قيادي يف قوات الشرعية يف شبو

 من افراد اسرته 5اإلنتقالي و
 

اجلنوبية تشن هجوم على قوات املقاومة 

 عية يف مديرية نصابالشر

 
 

حتشيد غري مسبوق شرقي ومشالي عدن 

 ينذر مبواجهة عسكرية
 

كتيبة جديدة من اللواء األول مشاه حبري 

تعلن انشقاقها عن قوات الشرعية 

 بسقطرى
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 



 
 

 

المقاومة الجنوبية تهاجم قوات الشرعية في 

 شبوة

شنت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة بعد منتصف 

مواقع تمركز ميلشيا حزب اإلصالح   الليل هجوماً عنيف على

 اإلخوانية .

وقالت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة استهدفت موقع 

مفرق نصاب الذي تتمركز فيه ميلشيا اإلصالح مستخدمين 

ة أثناء الهجوم محققين األسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسط

 اصابات مباشرة ومؤكدة في صفوف الميلشيا .

وفي سياق الهجمات المتواصلة التي تشنها قوات المقاومة 

الجنوبية على مواقع تمركز ميلشيا حزب اإلصالح اإلخوانية ، 

استهدفت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة فجر اليوم 

ميلشيا حزب اإلصالح موقع مفرق الحجر الذي تتمركز فيه 

 اإلخوانية .

أكدت المصادر أن قوات المقاومة استهدفت موقع الحجر و

بقصف مدفعي مستخدمين قذائف الهاون الثقيلة مؤكدة سقوط 

القذائف وسط المعسكر محدثة إصابات خطيرة في صفوف 

 الميلشيا

تعزيزات جديدة لإلنتقالي تص زنجبار قادم من 

 لحج

في منطقة الشيخ سالم  محلية وسكان محليين كشفت مصادر

إن قوات المجلس االنتقالي الجنوبي دفعت   شرقي زنجبار

بتعزيزات عسكرية من محافظة لحج إلى المنطقة الساحلية 

 الواقعة عند خط التماس األول مع قوات الشرعية .

وقالت المصادر إن دفعتين من التعزيزات تضم دبابات وأطقم 

متحركة وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، مع  عسكرية، ومدافع

العشرات من األطقم التي تحمل جنوداً ومسلحين لالنتقالي 

وصلت إلى منطقة الشيخ سالم ووادي حسان مساء األربعاء 

 وصباح الخميس.

يأتي ذلك بعد تعزيز قوات الشرعية تواجدها في أبين واستقدام 

االنتقالي تعزيزات من شبوة ومأرب لتطهير ابين من قوات 

 حسب زعمهم

 

 الشرعية تعزز قواتها في شبوة وأبين

اراتية لقيادة قوات الحزام األمني بمحافظة أبين ان ميليشيات كدت مصادر استخبأ

اإلخوان اإلرهابية قد عززت صفوفها في شقرة بالعديد من العناصر اإلرهابية 

 المنتمين لتنظيم القاعدة من بينهم قيادات بارزه في تنظيم القاعده

ابيين يعدوا وأضافت المصادر االستخباراتية ان القوات اإلخوانية والمدعومه باالره

 العدة للتقدم نحو مواقع قوات الحزام االمني في أبين لتفجير الوضع عسكريا.

ورصدت المصادر االستخباراتيه أفراد تنظيم القاعدة باالسم والذين ثبت تورطهم 

بالقيام بأعمال ارهابية وعمليات اغتياالت وصناعة المتفجرات تواجدهم ضمن 

 ة في شقرة.ميليشيات جماعة اإلخوان اإلرهابي

ومن بينهم قيادات متورطه في عمليات اغتيال لجنود الحزام األمني مؤكدين ان قوات 

الحزام األمني على أهبة االستعداد للدفاع عن مواقعها وطرد اإلرهاب واقتالع جذوره 

 وتحرير كافة األراضي الجنوبية

 

 

 

 

 

 قوات الشررعية تعتقل قائد كتيبة انضم الى اإلنتقالي

على العقيد  قوات الشرعية المسنودة بمسلحي حزب اإلصالح اعتقلت   قالت مصادر

مشاه بحري بسقطرى الذي أعلن دعمه وانضمامه  3صالح جرهم ا قائد كتيبه 

 االنتقالي الموالي لإلمارات.للمجلس 

 تمردت على الشرعية بسقطرى انضمت إلى المجلس اإلنتقالي. 3وكانت كتيبة 

وكانت قيادة اللواء األول مشاة بحري أعلن أمس خروج المطار عن سيطرة 

الشرعية بعد أن تمردت عليها الكتائب الموكلة بحراسته وانضمت إلى اإلنتقالي بدعم 

 من أبو ظبي.

والقرى المجاورة لها من ” موري“ان صادر عن قيادة اللواء، سكان منطقة حذر بيو

أي انفجار للمخازن، مشيراً إلى عدم سالمة الطيران من وإلى سقطرى، وقالت انها 

  تخلي مسئووليتها عن ذلك.



 
 

 

 

 

لمتحدث الرسمي باسم مايسمى بوزارة الداخلية التابعة ا

لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا العميد عبدالخالق 

التحالف يستهدف اليمن بترحيل السعودية العجري، صرح بأن 

أعداداً كبيرة من األفارقة بهدف نشر الوباء، إال أن حكومته 

نقطة أمنية لوقف التهريب ومالحقة المهربين،  111ستنشر 

وإغالق جميع المنافذ في مناطق سيطرتها بشكل نهائي، معلناً 

نة جهوزية وحداته األمنية لتأمين المجتمع والحفاظ على السكي

 العامة وحماية السواحل والمنافذ.

متحدث داخلية مليشيا الحوثي أوضح أن مصلحة خفر 

السواحل التابعة لهم نفذت خطة أمنية جمعت بين تأمين 

المنافذ البحرية، وبين تنظيم عمليات الصيد والحفاظ على 

أرزاق الصيادين، يحدث كل ذلك االستعداد في وقت تبارك 

السعودية منفذ الوديعة البري  حكومة الدكتور معين فتح

الوحيد مع المملكة، ووصول طائراتها المحملة بالجنود 

والمرحلين إلى مطار عدن الدولي، وسكوتها التام عما 

يتعرض له الصيادون في السواحل اليمنية في المحافظات 

المحررة، من قبل قوات التحالف المنتشرة على طول تلك 

 السواحل، خصوصاً في المهرة.

تابعون للشأن اليمني يرون أن تناقضاً غير متوقع يحدث م

بشأن إجراءات مواجهة الجائحة العالمية، في صنعاء وعدن، 

ففي وقت تبذل جماعة الحوثي جهوداً كبيرة لمواجهة انتشار 

الفيروس رغم شح اإلمكانيات وتضاءل الفرص وعدم تمكنها 

لك حتى من صرف رواتب موظفيها، تقف حكومة معين عبدالم

، عاجزة حتى عن االعتراض على فتح المنافذ، فضالً عن “

غيابها التام في ما يخص إجراءات الوقاية، عدا في وسائل 

 اإلعالم

 

الحوثيين يشددون اإلجراءات وحكومة معين عبدالملك تفتح 

 األبواب ..من يتحمل مسؤولية دخول الفايروس إلى اليمن ؟!

فة رغبة التحالف في استمرار فتح المنافذ لم تستطع حكومة معين عبدالملك مخال

أمام الوافدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا، فقد وصل ارتهانها وفقدانها أي 

صالحية التخاذ أي قرار حد التفريط بحياة شعب بأكمله، وال غرابة في ذلك فما بعد 

 دوثه.التفريط في استقالل قرار الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا متوقع ح

ال تزال السعودية تجلب المزيد من جنودها إلى عدن عبر مطارها الدولي، وال يزال 

منفذ الوديعة مفتوحاً لعبور من تريد الرياض إدخالهم إلى اليمن، وهي تدرك تماماً 

ماذا يعني إدخال وافدين من بالد موبوءة، في الوقت الذي ما تزال حكومة معين 

مسلوبة القرار حتى وإن كان الثمن حياة ” آل جابر“ن عبدالملك تتلقى تعليماتها م

 المواطنين.

في المقابل يرى مراقبون أن سلطات مليشيا الحوثي تتصرف بشأن مواجهة الجائحة 

العالمية بروح الدولة المسئولة عن تأمين مواطنيها، وإبعادهم عن أي ضرر قد 

ناطق سيطرتهم كافة، يلحق بهم، حيث أعلن الحوثيون إغالق المنافذ البرية في م

وبشكل نهائي من قبيل اإلجراءات الوقائية المفترضة لمواجهة احتمالية انتشار 

 فيروس كورونا.

وحسب المراقبين فإن ما أعلنه الحوثيون في مناطق سيطرتهم هي الخطوة التي لم 

تجرؤ حكومة معين عبدالملك حتى اللحظة على اتخاذها، عدا في وسائل اإلعالم 

 ا اإللكتروني .وعبر جيشه

اللواء أحمد الميسري، وزير الداخلية في حكومة الرئيس هادي، أطل علينا، األحد 

الماضي بتوجيهات شكلية لألجهزة األمنية بإغالق المنافذ وتجهيز المحاجر الصحية، 

لكنه أغفل تماماً الحديث عن فتح السعودية للمنافذ في مناطق سيطرة الحكومة ولم 

شارة أو التلميح لالستباحة التي يمارسها التحالف السعودي يجرؤ حتى على اإل

اإلماراتي بحق المنافذ اليمنية، لكي ال يتسبب بإغضاب السفير السعودي لدى اليمن 

ويعرض نفسه لإلقالة المبكره من قبل آل الجابر الرئيس الفعلي لحكومة الدكتور 

 معين عبدالملك.

محرج وعرضته لسيل من السخرية توجيهات الوزير الميسري وضعته في موقف 

واالنتقادات من قبل ناشطين الذي بدورهم قالوا أن تلك التوجيهات أشبه 

، وهم موجودون فعالً ولكن خارج حدود ”نحن موجودون“باالستعراض كمن يقول 

بالدهم وبعيداً جداً عن واقع شعبها واحتياجاته، كما سخر متابعون من توجيهات 

غير ذات جدوى وال فائدة منها ما دامت المطارات والمنافذ الميسري معتبرين أنها 

 الموبوءة.أمام العائدين والوافدين من الدول ” آل جابر ” الحدودية مفتوحة بأمر من



 
كتيبة جديدة من اللواء األول مشاه بحري تعلن انشقاقها عن  

 قوات الشرعية بسقطرى

انشقاقها عن  اعلنت كتيبة جديدة تابعة للواء االول مشاه بحري 

 الجيش بسقطرى يوم الخميس.

واعلنت الكتيبة االولى من اللواء انشقاقها عن اللواء ووالئها 

 للمجلس االنتقالي الجنوبي.

ورفعت قيادة الكتيبة علم الجنوب اعلى مقر الكتيبة حيث تتمركز 

 الكتيبة بمديرية قلنسية

 

 

تحشيد غير مسبوق شرقي وشمالي عدن ينذر بمواجهة 

 عسكرية

تصاعد التوتر في محيط منطقة شقرة في محافظة ابين شرقي 

عدن، عقب وصول تعزيزات عسكرية قادمة من شبوة، تزامنا مع 

لمجاميع عسكرية ومسلحين في منطقة احتشاد غير مسبوق 

 الصبيحة شمالي المدينة بحسب مصادر عدن تايم.

ودفع االنتقالي مساء اليوم بتعزيزات عسكرية ضخمة الى ابين، 

لصد أي محاولة للتقدم باتجاه العاصمة عدن، عقب فشل كل 

 وساطات التهدئة واصلت مليشيات االصالح تعزيز قواتها في ابين.

اصة ان الحكومة الشرعية اقدمت على ارسال واكدت مصادر خ

عدة دفعات من الجنود بواسطة اللواء الرابع جبلي في طور الباحه 

لالنضمام لما يسمى بالقوات المشتركة في سواحل راس العاره 

 التي استحدثت مؤخرا.

تنذر التحركات في محيط عدن بانفجار دورة جديدة من الصراع و

ي، عقب انسداد افق تنفيذ اتفاق بين قوات الشرعية واالنتقال

 الرياض الذي دخل شهره السادس

 

 

ر عدو تاريخي أكب” األحمر“قيادي في اإلنتقالي: اإلرهابي 

 لشعب #الجنوب

قال رئيس دائرة العالقات الخارجية للمجلس االنتقالي الجنوبي في 

أوروبا أحمد عمر بن فريد،اليوم، أن اإلرهابي علي محسن األحمر 

 هو أكبر عدو تاريخي لشعب الجنوب.

أقبح ما يمكن أن ”: “تويتر“وكتب بن فريد عبر تغريدة له على 

بالشرعية اليمنية التي هي في األصل تتبع تقوم به قوات ما يسمى 

تنظيم اإلخوان هو أن تتوهم أنها وهي التي تتبعثر تباعا أمام 

مليشيات الحوثي سوف تستطيع أن تجد لها مكانا تحتفل فيه في 

  ”.الجنوب العربي

وسيبقى رئيس التنظيم علي محسن األحمر أكبر عدو “وأضاف: 

 ”تاريخي للجنوب ولشعبنا

حة تسفر عن قتل وجرح عدد من تعزيزات كمائن مسل

 الشرعية الى ابين

لتعزيزات عسكرية قادمة من شبوة   نصبت قوات الحزام األمني كمائن محكمة   

في عدد من مناطق محافظتي   لدعم قوات الشرعية وحزب اإلصالح مساء اليوم

 شبوة وأبين.

ري يتبع ميلشيا نصبوا كمائن لموكب عسك  وقالت مصادر أمنية أن قوات الحزام

 601طقم عسكري يحمل عيارات متنوعة من مدافع  74اإلصالح مكون من 

ودوشكا وشاحنة ذخيرة وصهاريج مياه وسيارات إسعاف ، وتمكنوا  32ومضادات 

من تنفيذ أربعة كمائن في مناطق العرم والنجد بمديرية حبان ومنطقة الجرة 

لتلك التعزيزات واصطدام طقم آخر بالمحفد ، مما أدى إلى انقالب طقمين عسكريين 

 بمنطقة النجد بمديرية حبان. 32بشاحنة نقل بحبان ، وإعطاب طقم يحمل عيار 

مهدي مشفر ” وقالت المصادر أن تلك التعزيزات العسكرية التي يقودها العميد 

، دعماً لمليشيات اإلصالح المتواجد في شقرة محافظة أبين ، تعرضت ” القميشي

حكم في منطقة ضيقة غرب مديرية المحفد بمحافظة أبين من قبل أيضاً لكمين م

مسلحين موالين لإلنتقالي وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت مليشيات 

 اإلصالح فيها األسلحة الثقيلة.

وأفادت المصادر أن قيادة تلك التعزيزات لجئت إلى تفريق بعض اآلليات واألطقم 

حاذية لمحافظة شبوة لتقليل الخسائر بعد ان أدت الكمائن العسكرية منطقة الجره الم

 اخرين 61عناصر واصابة  4المسلحة إلى مقتل 

 

 

 ابو مشعل الكازمي يتخلى عن الشرعية وينظم للمجلس اإلنتقالي

تعرضت قوات الشرعية في ابين، الخميس، لضربة قوية مع اعالن مدير أمن ابين 

ان انشق منها في اغسطس الماضي على واقع المعارك انضمامه إلى قوات االنتقالي التي ك

 مع قوات الشعية.

اعلن خالل المفاوضات وقوفه   وقالت مصادر في المجلس االنتقالي أن ابومشعل الكازمي

 من الجنوب وابنائه في رده على تصعيد لعبدالله الصبيحي قائد قوات هادي في شقرة.

عن الجنوب مهما كلف الثمن وطرد من  واشارت المصادر أن ابو مشعل توعد بالدفاع

 في اشارة إلى الفصائل المحسوبة على علي محسن في قوات هادي” الغزاة”وصفهم بـ



 
 

مخطط خطير يقوده األحمر وحزب اإلصالح 

إلستهداف القوات الجنوبية في الضالع 

 والبيضاء

كشف مصدر عسكري مطلع عن مخطط خطير يقوده علي 

يستهدف القوات الجنوبية محسن األحمر وحزب اإلصالح 

 والحزام األمني بالدرجة األولى في الضالع والبيضاء.ض

وقال المصدر أن األحمر واالصالح يقودا مخطط القحام أبناء 

الجنوب في معارك مع الحوثيين في الضالع والبيضاء بينما 

ينقل األحمر قواته إلى شبوة وأبين وعدن بهدف السيطرة 

 عليها مجددا.

أن علي محسن األحمر دعم بشكل سري قيادات  المصدر أكد

 400ألوية في الضالع محسوبين على حزب اإلصالح ب

 مليون ريال من أجل تنفيذ المخطط.

وحسب المصدر فإن المبلغ استلمه قائد اللواء الرابع احتياط 

العميد فضل عبدالرب كمرحلة أولى توزع على جميع محور 

فيها الحزام األمني  الضالع والضغط على جميع القوات بما

 بالتحرك.

وشهدت األيام القليلة الماضية جبهات الضالع والبيضاء 

معارك عنيفة مع الحوثيين يقودها األحمر بقوات جنوبية 

حيث يشير المصدر أن الهدف من ذلك تفريغ الجنوب من 

  القوات الجنوبية واقحامها لمعارك جانبية عن حزب اإلصالح 

 

 حجم الفساد الكبير في الحكومة الشرعيةوزير المالية يكشف 

قال مصدر حكومي، إن مشادة كالمية نشبت في االجتماع األخير لمجلس الوزراء عبر 

االنترنت على خلفية مطالبة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، من الحكومة 

ع التي تخوض بصرف مرتبات الجيش الوطني وتوفير موازنة نفقات تشغيلية لوزارة الدفا

 معركة استعادة الدولة بال موازنة نفقات للعام الخامس.

وأكد المصدر أن الوزير المقدشي وبعد تقديمه للمجلس احاطة حول التقدمات االخيرة التي 

يحققها الجيش الوطني في مختلف الجبهات، قام وزير الزراعة عثمان مجلي بمعارضة 

وقيادته والتقليل من بطوالت وانتصارات  الوزير المقدشي والتعريض بالجيش الوطني

 الجيش واتهامه بالفساد، االمر الذي انتقده وزير الدفاع ومعظم الوزراء الحاضرين.

وأوضح أن وزير المالية سالم بن بريك قدم مداخلة تحدث فيها عن تحويل مبالغ مالية 

ر الدفاع مطالبا م، االمر تفاجأ به وزي306٢كبيرة الى حساب وزارة الدفاع خالل العام 

وزير المالية بالكشف عن مصير تلك االموال الكبيرة التي قال المقدشي انه لم يستلمها ولم 

 يعلم بها.

وقال ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك طلب من وزير المالية تقديم تقارير 

لدفاع، وطلب من ووثائق تفصيلية عن تلك االموال التي قال بن بريك انها صرفت لوزارة ا

الوزير المقدشي تقديم ردود وتوضيحات حول االموال التي تسلمتها الوزارة وذلك لعرضها 

 في االجتماع القادم لمجلس الوزراء.

المصدر ذاته، اوضح ان وزير الدفاع طلب من الحكومة صرف مرتبات الجيش الوطني 

ي وطالب ايضا بتوريد المرتبات التي لم يتم توريدها ولم يتم صرفها منذ بداية العام الحال

اشهر  7والتي تقدر بمرتبات  306٢المتأخرة التي لم يتم صرفها من العام الماضي 

متاخرة، وقال الوزير ان المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة وهيئات ودوائر 

اضي، وانها اشهر فقط خالل العام الم ٨وزارة الدفاع ورئاسة االركان لم تتسلم اال مرتبات 

 . بحسب المصدر.306٨اشهر من العام قبل الماضي  2لم تتسلم ايضا رواتب 

واشار المصدر ان ما تم تسريبه لوسائل االعالم من نقاشات اجتماع الحكومة اثار استنكار 

واستياء اعضاء مجلس الوزراء الذين طالبوا رئيس الحكومة باتخاذ االجراءات القانونية 

موا بتلك التسريبات التي يتم توظيفها لالساءة والتشويه والتشهير الالزمة بحق من قا

بالجيش الوطني الذي يخوض الحرب ضد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وضد 

 الجماعات اإلرهابية.

في ذات الصعيد، كشفت مصادر متعددة ان المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة في عدن 

 63في المكال بحضرموت تسلمتا خالل العام الماضي مرتبات والمنطقة الثانية المتمركزة 

 اشهر فقط. 60شهرا، فيما تسلمت المنطقة االولى المتمركزة في سيئون مرتبات 

وأثار تسريب حديث وزير المالية عن موازنة وزارة الدفاع حجم الفساد الكبير في الحكومة 

سمية وال خطط مالية وال تقارير الشرعية التي تمارس عملها للعام الخامس بال موازنة ر

 سنوية وانعدام الرقابة وتعطيل دور مجلس النواب

 



 
 

 استئناف المحادثات بين السعودية والحوثيين

، مساء الثالثاء، عن استئناف المحادثات بين “رويترز”كشفت    

 السعودية وجماعة الحوثي.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها ان السعودية استأنفت 

لمحادثات غير المباشرة مع جماعة الحوثي لتعزيز وقف متعثر ا

إلطالق النار في الوقت الذي تسعى فيه األمم المتحدة إلى وقف 

 التصعيد لالستعداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ولم يوافق الحوثيون حتى اآلن على الهدنة على مستوى اليمن 

في اجواء  مطالبين بوقف شامل لحرب والحصار وبدء مفاوضات

 هادئة واانتقال لمرحلة جديدة يشارك فيها الجميع.

وكان من المفترض أن يبدأ سريان وقف إطالق النار يوم الخميس، 

 قبل يوم واحد من تسجيل اليمن لإلصابة األولى بالفيروس.

وتقول جماعات اإلغاثة إن تفشي فيروس كورونا قد يكون كارثيا 

ليمني وانتشار الجوع والمرض بالنظر إلى تدهور النظام الصحي ا

 600بعد خمس سنوات من الحرب التي أودت بحياة ما يربو على 

 ألف شخص.

وقال مصدران قريبان من المحادثات لرويترز إن المسؤولين 

السعوديين والحوثيين تواصلوا مطلع األسبوع، في الوقت الذي 

 تسعى فيه الرياض للتوصل إلى تفاهم بشأن هدنة ملزمة.

السعودية جادة للغاية بشأن إنهاء الحرب لكن ”حد المصادر وقال أ

األمر سيعتمد على المدى الذي يمكنها الذهاب إليه إلرضاء 

 “.الحوثيين وبناء بعض الثقة

وقال مسؤولون محليون إن هذه المساعي تجددت بعد أن شن 

التحالف ضربات جوية على مدن وقرى يسيطر عليها الحوثيون، 

إطالق النار، لوقف تقدم الحوثيين في الجوف  على الرغم من وقف

بشمال اليمن وصوب مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة المدعومة 

 من السعودية في وسط اليمن.

ولم يرد المتحدث باسم التحالف والمكتب اإلعالمي للحكومة 

 ”.رويترز“السعودية على طلب تعليق قدمته 

تحدة إلجراء محادثات وقد يؤدي العنف إلى تعقيد جهود األمم الم

افتراضية لالتفاق على آلية لهدنة دائمة وجهود منسقة لمكافحة 

فيروس كورونا وإجراءات لبناء الثقة بهدف استئناف مفاوضات 

 السالم المتعثرة

 

بسبب جائحة كورونا.. مئات األسر #اليمنية عالقة في 

 #مصر.. فأين دور الحكومة!

من المرضى   األسر بل االالف من اليمنيينأين حكومة فنادق الرياض من مئات 

والجرحى الذين اصبحوا عالقين في جمهورية مصر العربية حياتهم اصبحت بين 

الحاة والموت ، تقطعت بهم كل السبل واغلقت امامهم كل االبواب بعد ان باعوا كل 

ما لديهم ما فوقهم وما تحتهم من اجراء العمليات الجراحية وشراء األدوية ودفع 

 ايجارةسكنهم وغيرها.

اليوم ومنذ شهرين تقريبا اغلقت االجواء وتوقفت الرحالت الجوية بسبب جائحة 

كورونا والناس عالقة ال تجد مصروف وقوت يومها وال تملك ايجار الفندق او ايجار 

الشقة التي يسكن فيها .. اصحاب العقارات مالكي الشقق اخرجوا كل األسر المرضى 

ن الشقق نتيجة عدم دفعهم ايجارها .. تحول المئات منهم الى والجرحى وغيرهم م

التسول بحثا عن القوت والكثير منهم اصبح ينام في العراء في مشهد ال يصدقة 

بابنا اليمن الشمالي والجنوبي على حدا سوى .. ماذا عملت   العقل بان هذا يحدث

اي تحرك ، فيا ترى  الحكومة اليمنية ولماذا لم نسمع لها اي تصريح ولم نرى لها

مسؤولية من ومن يتحمل مصير هؤالء من اين ياكلون ويشربون ويعالجون من اين 

 لهم ايجار سكنهم والى متى يظل انتظارهم خارج وطنهم بهذا الوضع وبهذا الشكل .

كل دول العالم تهتم برعاياها دفعت لهم مرتبات ومصاريف وكل ما يحتاجون له اال 

حكومة   مة الفساد والنفاق والشقاق حكومة فنادق وشاليهاتالحكومة اليمنية حكو

عهارة ال يهمها الى جيوبها واستثمار ما ينفعها منافع شخصية لهم وعوائلهم 

 وكانهم ال يجدون احدا في هذا الكون غيرهم فقط.

المئات بل االالف من العالقين في مصر يناشدون بسرعة انقاذ حياتهم التي اهتانت 

العشرات مهدده بالموت ومثلهم من اصيب بالحالت واالمراض واصبحت حياة 

النفسية جراء ما حدث لهم ويحدث لهم حتى الساعة بسبب انه ال توجد حكومة يمنية 

 وال دولة يمنية تهتم بابنا شعبها.

لماذا لم نرى محافظي المحافظات يقومون بالتخرك ومطالبة السلطات والحكومة 

فظاتهم .. هل االمر لم يهمهم ؟ لماذا لم نرى فيهم الحس اليمنية في متابعة ابنا محا

والشعور بالمسؤولية ؟ هل هذا ال يعنيهم ؟ فاذا كان ال يعنيهم فما هو الفرق بينهم 

اللواء الركن   وبين ذلك الرجل الذي ال يوصف انه محافظ محافظة حضرموت

مهورية مصر البحسني حفظة الله ورعاة الذي يولي ابنا حضرموت العالقين في ج

العربية اهتمام كبير ناهيك عن العالقين في دول أخرى حيث خصص مبلغ مالي لكل 

 عالق في مصر في ظل غياب للحكومة اليمنية.

 فهل نسمع شيء خالل الساعات وااليام القادمة ياحكومة الفنادق

 

 

 

 



 
 

مع اقتراب شهر رمضان..أسعار المواد 

 الغذائية في لودر تشهد ارتفاعا جنوني

ما أن يحل موسم شهر رمضان المبارك ويقترب شيئا فشيئا 

اال وتبدأ معه قصة معاناة الناس ومسلسل اآلآلم التي يعاني 

منها البسطاء ومحدودي الدخل ومن اثقل كاهلم ضروف 

 الحياة المعيشية الصعبة.

في لودر وعلى الرغم من ان االسعار غاية في االرتفاع 

والشهور وعلى مدار السنة.اال وباهظة الثمن في سائر االيام 

أن شهر رمضان ومتطلباته الضرورية وما يتسم به من 

خصوصية عن غيرة من الشهور هي ما أدت إلى رفع 

 األسعار لزيادة الطلب فيه للمواد الغذائية.

كما أن استغالل التجار واحتكارهم لخصوصية الشهر الفضيل 

صاروا صارت محل طمع وفرص ال تعوض عند الكثير منهم ف

يتاجرون ويتالعبون باسعار المواد الغذائية نتيجة الطلب 

واالقبال الكبير من المواطنيين لشراء متطلبات واحتياجات 

 شهر رمضان الكريم.

ولعل كل هذا االرتفاع واالستغالل الحاصل يحدث دونما 

حسيب أو رقيب، فال احد يكترث بهموم المواطنين ومطالبهم 

ناشدون بها المسؤولين بالمديرية التي بحت أصواتهم وهم ي

ولم يأخذ على عاتقه أحد منهم ان يقوم بما يلزم وإلزام التجار 

ومستوردي البضائع بالتعامل بالتسعيرة الرسمية للمواد 

 الغذائية.

ها هو رمضان على االبواب والبلد تمر بظروف سياسية 

واقتصادية صعبة جعلت ضروف الناس تزداد يوما بعد آخر 

المواطنين يتحملون أعباء المعيشة الصعبة بسبب  فلم يعد

الضروف التي تمر بها البالد لياتي الغالء الفاحش والجشع 

الجائر من قبل التجار والنهج القبيح الذي يمارسونه ليزيد 

 ويعمق من معاناتهم ايضا.

الغالء والجشع يجب أن يوجد من يتصدى له ويقف ضده 

ر الرقابة وحمالت التفتيش ومحاربته بكافة السبل وتفعيل دو

وهم ما يأمل المواطنين في لودر أن تقوم به السلطات 

 المحلية ومن يهمه امرهم جميع

 

إنشقاق لواء بكامل عتاده في قوات الشرعية وإعالن إنضمامه 

 لقوات اإلنتقالي في سقطرى

قالت مصادر عسكرية في محافظة سقطرى اليوم الثالثاء، أن لواءا عسكريا تمرد 

 ى الجيش في اليمن، واعلن الوالء لمليشيات االمارات.عل

وذكرت المصادر أن، اللواء األول مشاه بحري في سقطرى تمرد على الشرعية 

 واعلن الوالء للمجلس االنتقالي والحزام األمني في المحافظة

 ورفعت قيادة اللواء علم الجنوب بعد أن أنزلت علم اليمن داخل معسكر اللواء.

بعد يومين فقط من إخماد تمرد قيادة القوات الخاصة بسقطرى   التمردويأتي هذا 

 وسيطرة قوات الجيش واألمن على المعسكر، فيما فر واستسلم المنقلبين.

وسبق أن أعلنت قوات بحرية في سقطرى خالل الفترات السابقة تمردها واالنضمام 

 لإلنتقالي، وتعاملت سلطات المحافظة بحزم معهم وتوعدتهم

 

 

 

 تمرد عسكري لحزب اإلصالح على قوات هادي في شبوة

قالت مصادر عسكرية ان حزب اإلصالح يجري في شبوة ترتيبات عسكرية لتشديد 

ممثلة ” الشرعية“طرفي   قبضته على القوات هناك في ظل احتدام الخالف بين

 بهادي وعلي محسن.

بقائد قوات خفر واطاح المحافظ والقيادي في حزب االصالح محمد صالح بن عديو 

السواحل في المحافظة محمد المحروقي في وقات يستعد فيه لنشر قوات كبيرة على 

 طول الشريط الساحلي .

في السياق اتهم رئيس الدائرة الخارجية في المجلس االنتقالي، احمد بن فريد 

بحملة تطهير قوات هادي، مشيرا إلى أن خليفة المحروقي ” االخوان“  العولقي،

قرار  ٢0ي جامعة االيمان، ومؤكدا في الوقت ذاته اجراء المحافظ نحو طالب ف

 تغيير داخل الفصائل المسلحة.

وتأتي هذه التطورات في شبوة مع سقوط مديرية عزان ابرز معاقل القاعدة بيد 

 القبائل الموالية لهادي وسط مخاوف االصالح من تفكك قواته لصالح االنتقالي

 

 



 
 

ة تعتقل قيادي في قوات الشرعية في شبو

 من افراد اسرته 1اإلنتقالي و

قالت مصادر خاصة في مدينة أن عناصر عصابات القوات  »

الخاصة التابعة لمليشيات اإلخوان المسلمين في مدينة عتق 

قد قامت قبل دقائق من كتابة هذا الخبر بأعتقال مجموعة من 

 أبناء بيت بن عيدان في عتق بشكل تعسفي وقمعي .

أحمد محمد بن فرج بن “عتقال كل من الشيخ و كدت ا

محمد سالم محمد بن فرج بن “وأبناء شقيقه وهم ” عيدان

كما تم اعتقال ” أحمد بن سالم“وشقيقه ” عيدان أبويريد

” جمال بن ناصر بن خميس بن فرج بن عيدان“الشيخ 

لرفضهم التنازل ” وشقيقه محمد بن ناصر بن فرج بن عيدان

لمتوارثة منذ عدة عقود من الزمن عن أمالكهم الخاصة ا

 والمالصقة لمطار عتق .

واضافت أنه تم محاصرة منازل آلـ عيدان في حوطة عتق 

القديمة وجول الجدفرة ومنطقة النصب ومحالتهم التجارية 

 لتنفيذ هذا العدوان واالعتقال التعسفي .

” أحمد محمد بن فرج بن عيدان“وقد سبق اعتقال الشيخ 

من قبل عصابات القوات الخاصة وسرقة الشهر الماضي 

 جواله 

 

 

 

 

الجنوبية تشن هجوم على قوات المقاومة 

 عية في مديرية نصابالشر

شنت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة فجر اليوم 

هجوماً عنيف على موقع تمركز ميلشيا حزب اإلصالح 

 اإلخوانية بمديرية نصاب.

قاومة نفذت عملية وقالت مصادر ميدانية أن قوات الم

هجومية على موقع الجولة التي يتمركز فيها ميلشيا حزب 

 اإلصالح اإلخوانية.

واكدت المصادر قوات المقاومة استخدمت األسلحة الرشاشة 

الخفيفة والمتوسطة أثناء الهجوم محققين اصابات مباشرة 

 ومؤكدة في صفوف هذه الميلشيا

 

 لهم نهائياعدن.. موظفو وزارة المالية يعلقون عم

أعلن موظفو ديوان عام وزارة المالية بالعاصمة عدن، تعليقهم العمل ابتدأ من يوم 

غد الثالثاء، احتجاجا على اصدار نيابة صيرة أوامر قبض قهري بحق عدد من 

قيادات الوزارة، إلجبار مختصي الوزارة على صرف مرتبات منتسبي السلطة 

 القضائية المرتبطين بسلطات االنقالب.

 نص البيان:

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد تبذل وزارة المالية قصار جهدها لتقديم 

خدماتها لكل مؤسسات الدولة ساعية لتحريك عجلة التنمية االقتصادية في كل 

 مجاالت الحياة.

غير ان هناك من يسعى الى عرقلة اعمال الوزارة استغالالً لمنصبه وتحقيق مآرب 

 شخصية.

م فوجئ موظفو الوزارة بافراد من 3030/ 7/ 62في ظهيرة يومنا هذا االثنين ف

ادارة البحث الجنائي واطقم امنية في ديوان الوزارة يسعون للقبض على بعض 

قيادات الوزارة، وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة والمستشار القانوني ومدير 

الفة للقانون واستغالال للوظيفة من عام النفقات، وذلك تنفيذاً ألوامر صدرت بالمخ

قبل نيابة صيرة االبتدائية. بناء على طلب نادي قضاة الجنوب بشأن واقعة منظورة 

م وبمزعوم 3030/  1/ ٢امام المحكمة االدارية منذ اشهر ومؤجلة الى تاريخ 

واقعة كيدية هي عرقلة سير العمل التي هي باألصل )إن وجدت( تدخل بأختصاص 

موال، ويجب ان يسبقها تحقيق اداري، غير ان مصدري االمر وطالبيه نيابة اال

استغلوا سلطاتهم باصدار أوامر قبض قهرية في حق موظفين بالوزارة وبالمخالفة 

للقانون بغرض ارهابهم ولثنيهم عن القيام بواجبهم القانوني بالفحص المالي بغاية 

 تمرير معامالت مخالفة لألصول والقواعد المالية .

اننا اذا نعرب عن اسفنا من سوء استغالل كٍل من نادي قضاة الجنوب والنيابة 

العامة لسلطاتهما بهذا الشكل التعسفي، بهدف اجبار مختصي الوزارة على صرف 

مرتبات منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بسلطات االنقالب والتي صدرت 

، وتمرير معامالت دون توجيهات فخامة رئيس الجمهورية باستثنائهم من الصرف

مراجعات حسابية وبالمخالفة للقانون المالي، ومن هذا المنطلق فان استمرار العمل 

 بظل وضع كهذا يصبح محل خطر ويلحق ضرراً نعجز عن االستمرار في ظله.

 االمر الذي توجب علينا اتخاذ االجراءات االتية:

يتم توفير الحماية القانونية تعليق العمل بديوان عام الوزارة بشكل نهائي حتى  -6

الالزمة للموظفين من تعسف اصحاب النفوذ ومن يستغلون وظائفهم لألضرار 

 بموظفي الوزرة.

 المطالبة بالتحقيق بالمخالفات القانونية والتعسفية المتخذة . -3

 كف الخطاب عن زمالئنا. -2

 هذا وإذ نشدد مطالبتنا لكاٍل من :

لله ورعاه ، ودولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير فخامة رئيس الجمهورية حفظه ا

المالية بحمايتنا من استغالل اصحاب النفوذ لوظائفهم ونفوذهم، فنحن نعمل في 

 موقع يجعلنا عرضة لضعفاء النفوس الساعيين لألضرار بالمال العام .

 وتصبح حمايتنا كموظفين واجباً دينياً وقانونياً واخالقياً.

 غاب.ال والف ال لقانون ال

 وفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي

 موظفي ديوان عام وزارة المالية

 العاصمة المؤقتة عدن

13/4/2020 
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 كل هذا يستبدل بشخص كل مؤهالته طالب بجامعة االيمان !!

وفي الصور يظهر المعين الجديد مع الممثل اإلخواني 

 ى في ساحة التغيير بصنعاءالحاوري، وصورة اخر

 نجاة قائد سرية بكتائب الشيخ حمدي شكري

نجاء يوم امس النقيب حمدي سليم صالح العطري قائد سرية 

في كتائب اللواء الثاني عمالقة بقيادة القائد الشيخ حمدي 

شكري والشيخ القبلي البارز شكيب عبده محمد درويش 

حادث مروري العطري نجل االسير الشيخ عبده درويش من 

 ”أليم بخط الفجرة طورالباحة

و تعرض القياديين بن صالح وبن درويش لحادث مروري أليم 

بعبر حسن منطقة خط الفجرة إثر تصادم سيارتهم مع احد 

 ”مقاوتة ماوية ولم يخلف الحادث إي إصابات بشرية

وفي اتصال هاتفي مع قائد سرية القائدالشكري والشيخ 

هما في تمام الصحة والعافية وأن درويش العطري أكدوا أن

الضرر بشري من الجانبين عدا انتهاء السيارة التابعة للشيخ 

 ”القبلي شكيب درويش

الجدير: بالذكر أن قائد سرية الشكري والشيخ شكيب عبده 

علي درويش كانوا في طريقهم إلى مصنع الحديد لتأدية 

قائد الواجب في نزع فتيل الصراع بين قوات أمنية وقوت ال

  ”شكري

محافظ شبوة يعين طالب في جامعة اإليمان قائد لقوات خفر 

 السواحل

في فضيحة من العيار الثقيل، والتي تضاف إلى فضائح محافظ محافظة شبوة 

االخواني بن عديو، وضمن مخطط اخونة مناصب المحافظة، أصدر المحافظ قرار 

وليس لديه أي مؤهالت في  بتعيين قائد لقوات خفر السواحل، ينتمي لحزب اإلصالح

 المجال المعين فيه.

وأصدر المحافظ قرار بإعفاء قايد خفر السواحل شبوة من عملة وإستبداله بطالب 

درس بجامعة االيمان، بل لم يكمل دراسته الجامعية فيها، حسب ما أفاد الناشط 

 عبدربه العولقي.

المحروق العولقي الذي  ونشر العولقي السيرة الذاتية للمقدم المستبعد محمد حسين

أصدر قرار بتغييره محافظ شبوة وعين طالب جامعة اإليمان صنعاء نايف محمد 

القميشي الذي ال يحمل أي مؤهل عسكري مؤهله الوحيد طالب سابق بجامعة اإليمان 

 :  وينتمي لحزب االصالح

واحل سيرة المستبعد المقدم محمد حسين المحروقي العولقي الذي كان قائد خفر الس

 م/شبوة

 المقدم/محمد حسين محمد صالح المحروق

 المهام التي كلف بها :

  

 م استلم قيادة مجموعة الزوارق لحماية موانئ خليج عدن.٢١١٨-٢١١٦. عام 1

 .٢٢١٢م قائد زورق ٢١1١-٢١١٨عام   .٢

 م مدير لمكتب قائد خفر السواحل عدن.٢١13 -٢١1١. عام 3

 ل البحري خليج عدن.للتشكي  م قائد٢١11-٢١13. عام ٤

 



 
 

رفع القيود االستثنائية المفروضة على حركة التجارة  -3

واالستيراد والتصدير في منفذي شحن وصرفيت وميناء 

نشطون والتي تؤثر بشكل سلبي على اإليرادات التي تحتاجها 

 المحافظة لتوفير الخدمات األساسية وتسيير حياة المواطنين.

لغيضة الدولي إلى وضعه العمل على إعادة مطار ا - 2

السابق كمطار مدني تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة 

 وتسليمه لقوات األمن التابعة لها.

مراعاة العمل حيثما أمكن لتحقيق التكامل بين قيادة  -7

المحافظة وأعضاء الهيئة اإلدارية للمجلس المحلي للمحافظة 

وفق قانون ووكالء المحافظة ومدراء األجهزة التنفيذية 

السلطة المحلية بحيث تصب جميع الجهود لصالح خدمة 

 المحافظة وأبنائها.

إعطاء األولوية لتحسين وضع الخدمات العامة مثل  – 1

الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات، وغيرها من 

 الخدمات المرتبطة بحياة الناس.

بناء إعطاء اهتمام خاص لبناء مؤسسة الشرطة المحلية  – 1

وطنيا تمهيداً واستعداداً لقيامها بمهامها الحقاً في إطار 

 مشروع األقاليم ومن ضمنها إقليم المهرة وسقطرى.

محلل سياسي : هادي سيطلب تدخل األتراك في عدن على 

 طريقة السراج بليبيا

في ” هاني مسهور“قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي 
ؤقت عبدربه منصور هادي تغريدة له إن الرئيس اليمني الم

سيلعب دور رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية فائز 
السراج وسيطلب بشكل رسمي تدخل األتراك في العاصمة 

 عدن.

كل التسويات السياسية ” : “تويتر“وكتب في تغريدة عبر 
المتوقعة في اليمن تؤدي إلى أن هادي اليمن سيلعب دور 

دخل األتراك في عدن سراج ليبيا وسيطلب بشكل رسمي ت
  ”.وتسليمهم خليج عدن

الخطر التركي ليس جديد الجديد فقط أن البعض “وأضاف: 
 ”يتعمد إغماض عينيه عن المشهد المرعب في اليمن

 

لجنة إعتصام المهرة: ما فائدة إعالن وقف إطالق النار، 

والقوات السعودية واإلماراتية تسيطر على منافذ اليمن 

 ومطاراته؟

يخ عبود هبود قمصيت نائب رئيس لجنة االعتصام الشعبية في محافظة شن الش

المهرة هجوما عنيفا على السعودية بعد وصول دفعة عسكرية جديدة اللى المحافظة 

 ببعد يومين من اعلن هدنة عسكررية في اليمن

وقال اشيخ قمصيت إن السعودية لم توقف الحرب على اليمن، ولم تلتزم باالتفاق 

 المعتصمين في المهرة، واخلت بالنقاط الست المتفق عليها. السابق مع

وكان قمصيت قد سخر من إعالن السعودية وقف إطالق النار، متسائال:ما فائدة 

إعالن وقف إطالق النار، والقوات السعودية واإلماراتية تسيطر على منافذ اليمن 

وجه التحديد ومطاراته، وخصوصاً المحافظات الجنوبية، ومحافظة المهرة على 

التي تسيطر السعودية على مفاصل الدولة فيها، فضالً عن مطار الغيضة، وميناء 

 نشطون، ومنفذ شحن وصرفيت.

وأكد قمصيت أن وقف إطالق النار يجب أن يتزامن مع إنهاء التواجد األجنبي في 

اليمن، وفتح حوار يمني، يمني، بين مختلف األطراف السياسية في اليمن للتوصل 

 إتفاقية تنهي الحرب في البالد بعيداً عن التدخالت الخارجية. إلى

وكشف قمصيت في منشور على حسابه بالفيسبوك أن النقاط التي تم االتفاق عليها 

 مع السعودية،وأخلت بها هي:

إعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون إلى وضعهم الطبيعي  – 6

(  76والجيش بحسب توجيهات رئاسية رقم ) وتسليمهم إلى قوات األمن المحلية 

، وعدم السماح ألي قوات غير رسمية  3064نوفمبر  66( بتاريخ 3064لعام ) 

بالقيام بالمهام األمنية في محافظة المهرة بشكل عام والمنافذ الحدودية بشكل 

 خاص، والعمل على تسهيل معامالت وإجراءات المواطنين فيها.

 

 



 
 

تلقيها مؤشرات إيجابية األمم المتحدة تعلن 

 في #اليمن” غريفيث“بشأن مبادرة 

أعلنت األمم المتحدة، اإلثنين، أنها تلقت مؤشرات إيجابية من 

قبل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين حول مبادرة قدمها 

 مبعوثها الخاص، مارتن غريفيث، إلنهاء الحرب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي 

سم األمين العام لألمم المتحدة، فرحان حق، عبر دائرة با

 تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك.

لدينا مؤشرات إيجابية إزاء “وقال حق للصحفيين: 

المقترحات التي قدمها غريفيث، الجمعة، وهو اآلن يتواصل 

 ”.مع الحكومة اليمنية والحوثيين بشأنها

ورفض المسؤول األممي تقديم مزيد من اإليضاحات عن 

المؤشرات اإليجابية التي تحصل عليها من طرفي الصراع في 

 اليمن.

والجمعة، قال المبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 

 إنه بعث إلى أطراف النزاع مقترحات أممية لحل األزمة.

قترحات م“وأوضح غريفيث، في بيان عبر تويتر، أنه أرسل 

، ”محدثة التفاق حول وقف إطالق نار يشمل عموم اليمن

متوازنة، وتعكس المصالح “معتبرا أن المقترحات المقدمة 

 ”.األساسية لكل األطراف إلى أقصى حد ممكن

وتضمنت المقترحات االستئناف العاجل للعملية السياسية 

وإجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء 

 الثقة بين األطراف، ودعم القدرة على مواجهة كورونا.

والخميس، دخلت هدنة من طرف واحد أعلنها التحالف 

العربي حيز التنفيذ، فيما ال تزال عدد من جبهات القتال تشهد 

 معارك متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين

 

 

 تحول مدارس #تعز إلى ثكنات عسكرية” اإلخوان“مليشيا 

ت وثيقة، عن تحويل مليشيا اإلخوان اإلرهابية، التابعة لحكومة الشرعية، كشف  

 مدارس في تعز إلى ثكنات عسكرية.

وتضمنت الوثيقة توجيهات من مدير مكتب التربية في المحافظة، التابع لمليشيا 

اإلخوان، المدعو شداد المخالفي، إلى مدراء مدارس في مديرية المظفر، بإخالء 

 ر المليشيا، باعتبارها مقار تدريب عناصرها.المدارس لعناص

وأعرب تربويون عن قلقهم من انتشار عناصر المليشيا في المدارس، مشددين 

 على ضرورة النأي بالمنشآت التعليمية عن أي صراع سياسي أو عسكري.

كشفت وثيقة، عن تحويل مليشيا اإلخوان اإلرهابية، التابعة لحكومة الشرعية، 

 لى ثكنات عسكرية.مدارس في تعز إ

وتضمنت الوثيقة توجيهات من مدير مكتب التربية في المحافظة، التابع لمليشيا 

اإلخوان، المدعو شداد المخالفي، إلى مدراء مدارس في مديرية المظفر، بإخالء 

 المدارس لعناصر المليشيا، باعتبارها مقار تدريب عناصرها.

لمليشيا في المدارس، مشددين وأعرب تربويون عن قلقهم من انتشار عناصر ا

 على ضرورة النأي بالمنشآت التعليمية عن أي صراع سياسي أو عسكري

 

 

 

 

 

 مكان #الشرعية المالئم” السجن“محلل سياسي: 

شن المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم الثالثاء،هجوما حادا على الشرعية، مؤكدا 

 أن مصير قيادتها السجن.

عندما يصبح اإلنجاز الوحيد للشرعية هو تشكيل ”:”تويتر“ريدة له على وكتب لقور عبر تغ

 ”.عصابات دولية على األرض التي تتبعها في المهرة، فال أحد ينتظر منها شيئا آخرا

عندما يصبح مسؤولي الشرعية المرتبطين أعضاء في عصابة تهريب السالح و ”وأضاف:

الشرعية، أعتقد أن المحكمة ثم السجن هو المخدرات و االتجار بالبشر بأعلى قيادات في 

  ”أنسب مكان لهم



 
 

 ارقام صامة..الميسري فساد بالمليارات

كشف الصحفي اليمني جالل الشرعبي في سلسلة تغريدات له 

على تويتر عن فضائح فساد وزير داخلية الشرعية الميسري 

 التي مارسها منذ توليه منصبة مطالباً بمحاكمته.

المخصص الفصلي للغذاء لوزارة الداخلية وقال الشرعبي ان 

مليار ريال سنوياً(موضحاً  61مليار ونصف(اي ) 2يبلغ)

بان)مليار ومائة مليون(كل ثالثة أشهر تسلم ألمين الصندوق 

مليار ونصف سنوياً( ويتم تحويلها بالدوالر  2محمد حيدره )

وإرسالها لمعالي الوزير إلى مسقط بعمان.التغذية مسؤولية 

 العيسيشركة 

مليار ريال يمني( مقابل شراء بدالت  67واكد انه تم صرف )

 3عسكرية وتم توريدها بسند مخزني وبدون مناقصة. وان) 

مليار وخمسمائة مليون( تسحب شهرياً من الوفر بإجمالي 

مشيراً بان الميزانية التشغيلية  306٨مليار خالل العام  20

يون ريال( فيما هي مل 100لوزارة الداخلية والديوان تبلغ )

 مغلقة ويتم تحويل المبلغ مثل سابقيه إلى مسقط

واضاف الشرعبي ان الوزير الميسري منع نائبه من الدوام 

 3وأغلق الوزارة لكنه استمر باستالم المبلغ للتشغيل.. وانه)

مليار ريال( كاش من البنك المركزي اعتمدها مجلس الوزراء 

ترض أن تحول لكلية شرطة حضرموت، والتي كان يف

لمركزي حضرموت لكنها صرفت للوزير خالل رئاسة حافظ 

 معياد للبنك

مليون  630واوضح ميزانية التموين للمشتقات النفطية تبلغ)

مليون مباشرة ليد الوزير.. وان جميع  10ريال( تذهب منها 

 العمليات موثقة لدى البنك المركزي اليمني..

يس الحكومة :معالي واختتم الشرعبي تغريدته مخاطبا رئ

رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك هل سيتم تشكيل لجنة 

 للتحقيق وإحالة الفاسدين للنيابة؟؟؟؟

 

بلحاف :إرسال قوات عسكرية سعودية للمهرة تحديا واضحا 

 لإلجراءات االحترازية

قاطرة  6٨محافظة المهرة بحملةمكونه من   فجر اليوم  وصلت قوات سعودية  
األسلحة والذخائر والعتاد العسكري والمصفحات والمركبات العسكرية محملة ب

والجنود قادمة عبر منفذ الوديعة الى محافظة شبوة ثم الى االتجاه بالخط الساحلي 
مروراً بالمكال محافظة حضرموت ووصوالً الى محافظة المهرة ضمن حمالت 

 السعودية المتواصلة الحتالل المحافظة

مسئول التواصل بلجنة االعتصام السلمي بمحافظة المهرة  وقال بيان صادر عن
احمد بلحاف أن ما تقوم به القوات السعودية هو تحديا واضحا لإلجراءات 

االحترازية والوقائية المتخذة عالميا ومحلياً لمواجهة فيروس كورونا فيما يخص 
ين منع التنقل بين البلدان والمدن وخصوصا التي تعتبر مناطق تحتضن مصاب

 بفايروس كورونا.

واعتبر البيان وصول هذه القوات المحتلة تعمدا في نشر فيروس كورونا في 
محافظة المهرة يتحمل االحتالل السعودي المسئولية الكاملة عن تباعاته الكارثية، 
كما عد وصول هذه القوات الغازية تكريسا لمحاوالت السعودية المستميتة الحتالل 

جهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة الساعية الى المحافظة، وضربا لكل 
اعادة االمن واالستقرار الى وضعه الطبيعي، ودليال على نية االحتالل توسيع مهامه 

 وممارساته القمعية ونشر االرهاب بمحافظة المهرة.

وأكد البيان على أن لجنة االعتصام السلمي ستعاود تفعيل أنشطتها السلمية 
رداً على هذا التصعيد، مطالبة السلطة المحلية واالحزاب والمكونات  واإلعالمية

وكل القبائل والفئات والشرائح في المجتمع الوقوف صفا واحد إليقاف التجاوزات 
 واالنتهاكات السعودية لسيادة المحافظة.

ولفت إلى أن هذه القوات أصبحت اليوم تهدد صحة وسالمة المجتمع بأكمله في ظل 
اء كورونا بانتهاكها االجراءات الوقائية واالحترازية التي تنص عليها انتشار وب

 منظمة الصحة العالمية واللجان المحلية في المحافظات.

وناشدت لجنة االعتصام السلمي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية 
 وايضا دول المنطقة ان تتحرك إليقاف العبث السعودي بمحافظة المهرة

 

 

 

حكومة تعيد فتح منفذ الوديعة البري أمام حركة الناقالت ال

 وناشطون يحذرون من كارثة صحية

أقرت الحكومة اليمنية األحد، فتح منفذ الوديعة البري الوحيد مع السعودية، أمام 
 حركة الناقالت.

ووجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ القائم بأعمال وزير النقل 
سالم الخنبشي ادارة الميناء برفع الحظر عن المنفذ أمام حركة الناقالت الدكتور 

 حتى إشعار آخر .

ويأتي هذا القرار بعد التفاهمات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك 
برفع الحظر على حركة الناقالت من وإلى المنفذ على أن يظل الحظر على حركة 

 المواطنين حتى اشعار آخر.

ناشطون يمنيون على هذا قرار رئيس الوزراء معين عبدالملك بالسخرية  وعلق
واالنتقادات الالذعة واصفين إياه بالكارثة الصحية التي تتهدد اليمنيين السيما وانه 

أتى بعد تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في اليمن وبالتحديد في محافظة 
 المملكة العربية السعوديةحضرموت التي يقع فيها المنفذ البري الحدودي مع 



 
 

الشرعية تصعد عسكريا..وتهدد يإجتياح 

محافظات الجنوب والتقدم صوب العاصمة 

 عدن

كعادتها، تجاهلت قوات االخوان والشرعية ماتمر به جبهاتها من 

سقوط واستالم وتسليم في الشمال لتضع الجنوب هدفها وكانه العدو 

حديث عن ارسال  الوحيد ، وصعدت لهجتها في شبوة وابين مع

 اسلحة الى سيئون.

و من محافظة شبوة وكذلك ابين، شوهدت العديد من المدرعات 

واالطقم محملة بعشرات الجنود وتكرر االمر في شقرة وقرن 

الكالسي وليس هذا االمر فقط بل وصل الحال الى التهديد بإجتياح 

 عدن.

ات وفي التقارير السابقة لعدن تايم كشفت الصحيفة عن مناور

عسكرية واستعدادات اجرتها ميليشيات حزب االصالح االخواني 

لغزو المحافظات الجنوبية و عدن تحت ذريعة اعادة الشرعية 

المفقودة اصالً بمعقلها محافظة مارب، متجاهلة ماتمر به مأرب 

 وقبلها الجوف من إنتكاسات وهروب القادة العسكريين.

عية، تهديدا صريحا وعلى صعيد اخر، وجه قائد عسكري في الشر

للجنوبيين والقوات المسلحة الجنوبية باستمرار تقدم قوات االخوان 

 للسيطرة على كافة المحافظات الجنوبية.

وقال اللواء اول حرس رئاسي المدعو سند الرهوة اثناء عرض 

عسكري انه سيتم السيطرة على كافة اراضي محافظة أبين بما فيها 

لمجلس االنتقالي الجنوبي والتقدم زنجبار الواقعة تحت سيطرة ا

  صوب عدن

ناشط في المقاومة التهامية يتوعد بكشف 

 جرائم طارق وعمار في الساحل الغربي

توعد ناشط من أبناء الساحل الغربي العميد طارق عفاش قائد 

قوات حراس الجمهورية وشقيقه عمار بكشف جرائهم التي 

 للجميع .ارتكبوها بحق أبناء الساحل الغربي وكشفها 

وقال الناشط الذي ينحدر نسبة من أبناء تهامة راشد مبخوت 

ترقبوا ” في تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي تويتر 

سلسلة منشورات تفضح وتعري جرائم طارق وعمار عفاش 

 “.في الساحل من سجون سرية واغتياالت 

وصلتني معلومات أكيدة من قيادات ” وأضاف في تغريدته 

في إشارة بأن تلك المعلومات تؤكد ” من طارق  مقربة

 ارتكابهم لتلك الجرائم .

يأتي ذلك بعد أن شهدت الخوخة مواجهات مسلحة بين قوات 

ما يسمى حراس الجمهورية التابعة للعميد طارق عفاش 

واللواء األول مقاومة تهاميه والتي أسفرت عن سقوط قتلى 

 بينوجرحى بينهما وسط توتر للوضع بين الجان

اآلالف من أبناء شبوة عالقين في المنافذ وسط إطالق نار 

 وتجاهل من مسؤولين اإلخوان

علق األالف من أبناء محافظة شبوة العائدين إليها في منافذ المحافظة مع محافظة 

بعد اغالق المنافذ  ٢١٢١ابريل  1١حضرموت والعاصمة عدن منذ امس الجمعة 

  ة.من قبل ميليشيا اإلخوان اإلرهابي

وتتجاهل سلطات اإلخوان المحتلة لمحافظة #شبوة بقيادة محمد صالح عديو معاناه 

المواطنين العالقين منذ البارحة وسط تكتم شديد وتهربا من مسؤوليتها االخالقيه 

  واإلنسانية تجاه اهالي المحافظة.

وقال احد العالقين نحن هنا وعشرات األسر واالالف من الناس العائدين من 

موت عالقين في نقطة الخبيه.الجميع هنا في حالة يرثى لها جميعهم عائدون حضر

 إلى اسرهم امتثاال للحجر الصحي منذ مساء امس واألسر بائتة في العراء.

تارة يوعدنا الجنود بأن فرق طبية ستأتي إلجراء التعقيم للركاب واالغراض 

تطيع السماح لكم حتى والسيارات والسماح لهم بالدخول وتارة يقولون لنا ال نس

  إشعار آخر.

الجميع هنا صابر ومصر على العبور ألنه ال خيار آخر أمامهم فكلهم ”وأشار بالقول:

يريدون العودة ألسرهم أو اسرة تريد العودة ألبنائها الكل هنا يقول الموت من 

كورونا أهون من هذه المعاناة.واذا كانت هذه االجراءات للحماية من كورونا. على 

السلطة ان تأتي لينظروا إلى هذا التجمع السكاني وكأننا في حج وكيف أصبح هذا 

  التجمع بيئة مهيأة النتشار الوباء ال قدر الله.

وأكد مواطن آخر من العالقين ان األالف عالقين هم ايضا منذ امس في منفذ شبوة 

 بعد عودتهم من العاصمة #عدن.

حاله يرثى لها. كارثة بكل المقاييس انتجها  ولم تجد األسر ماتأكله في العراء وفي

  قرار الحجر الصحي بين المحافظات فال يستطيع العالقون مواصلة طريقهم.

طال انتظار الجموع العالقة وال يجدون رد من جنود النقطة سوى بإطالق ”واضاف:

النار فوق رؤوسهم او الوعود بمجيئ فريق طبي مزعوم لفحص المسافرين غير انه 

 يحدد موعد زمني لقدوم هذا الفريق الطبي.لم 

 

 

في ” البحسني“سياسي جنوبي : لن يستطيع الرئيس هادي االطاحة بـ 

 هذه الظروف

أن ” حسين لقور بن عيدان“قال األكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور 
 هو حامي محافظة حضرموت” فرج البحسني“محافظ محافظة حضرموت اللواء 

أن الرئيس “ان في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر جاء فيها : وأكد بن عيد
هادي لن يستطيع في هذه الظروف و هو الفاقد لألهلية الصحية أن يتخذ أي قرار 

 ” .ضد محافظ حضرموت فرج البحسني

إذا ما أجبر هادي على إتخاذ مثل هذا القرار إرضاءا لقوى ” بن عيدان“واضاف 
 وف يفتح على نفسه أبواب لن يستطيع إغالقها.يمنية أو ألوالده س

 من األفضل أن يبقى بعيدا حاليا.“وختم تغريدته بالقول 

 وينوي الرئيس هادي االطاحة بمحافظ حضرموت تحت ضغوط اخوانية مستمرة



 
 

الصحفي السقلدي يحمل الشرعية واإلنتقالي 

والسعودية مسؤولية أي إصابة كورونا قد 

 تلحق بأسرته

ثالثة جهات ” صالح السقدي“الصحفي الجنوبي حّمــَل 

 المسئولية عن أي إصابة قد تلحق بأسرته.

وأوضح السقلدي في منشور له على صفحته بالفيس بوك 

السعودية والشرعية والمجلس االنتقالي بسبب ما قال انه 

 تهاون بعدم ضبط المنافذ بوجه وباء كورونا

 نص المنشور:

يوم بمطار عدن، وعلى متنها ) طائرة عسكرية أخرى تهبط ال

بشر،في ظل افتقار كلي ألدوات الكشف،وأبسط وسائل الوقاية 

أو أدنى حد من التدابير التي يجب أن تتخذ بوجه وباء كورونا 

في المطار ـ وخارج المطارـ .وفي منفذ الوديعة يتم فتحه 

 مجددا،وعلى عينك يا سبهللة.

 أنها حالة شروع ال يمكن فهم مثل هذه االجراءات الوقحة إالّ 

بعملية إعدامات واسعة النطاق. ومن لديه تفسير مغاير فليأت 

 به.

شخصياً أحّمـُل ثالث جهات المسئولية عن أي سوء تتعرض 

له أسرتي وأوالدي: السعودية وحكومة معين، والمجلس 

 االنتقالي الجنوبي، على التوالي(

 

 

يُركز على ” اإلخوان“بن عطية: إعالم 

 تح صراع دولي جديد#سقطرى لف

كشف الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، سبب تركيز إعالم 
جماعة اإلخوان باليمن على محافظة سقطرى، مشيًرا إلى أن 

سقوط المحافظة بيد حزب اإلصالح سيعني دخول تركيا لها بأسم 
 الصومال.

نقطة مهمة توجد قاعدة عسكرية ”: “تويتر“وقال في تغريدة عبر 
سواحل الصومال بالقرب من سقطرى وسقوط سقطرى بيد تركية ب

اإلخوان مستحيل ألنه يعني دخول تركيا باسم الصومال وقد سبق 
للصومال أن طالبت بضم جزيرة سقطرى إليها بحكم وجودها ضمن 

الُجرف القاري ألفريقيا ولهذا فإن إعالم اإلخونج يركز على 
 ”سقطرى لفتح صراع دولي جديد

#االصالح .. كيف ” شرعية“خمس سنوات من الفشل .. 

 وظللت التحالف ؟” غيبّت هادي“

تشهد جبهة الشرعية المعترف بها دوليا تصدعا غير مسبوق ، ولقد تجلى ذلك في    
عن شرخ   اعضاء الحكومة ، وكشفت صراعات وخالفات طفت مؤخرا الى السطح بين

ممثلة برئيسها وبعض الوزراء المحسوبون على قطر    الحكومة   هرم   بين    عميق جدا
وتركيا ، والتاجر النافذ احمد العيسي، وصلت تلك التبايانات حد التراشق بالبيانات 

باقالة  واالتهامات ، ورفع رسائل الى الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي ، تطالبه
رئيس الحكومة ، ووصفه بالفاشل ، على اثر اتباعه سياسية النأي بالنفس عن القضايا 
العسكرية والسياسية ، لكن هذا لم يرق لجناح قطر ، استقاالت ، وتراشقات واتهامات 

وتهديدات مبطنة ، يتبادلها اعضاء الحكومة ، في حين يقابل ذلك بصمت مطبق وموقف 
الذي لم يصدر عنه حتى االن اي تعليق على االتهامات ” يهاد“غامض من الرئيس 

المتبادلة بين الجانبين ، وهو الصمت الذي زاد من حدة الصراع بين اجنحة الشرعية ، 
صمت هادي اعتبره مراقبون نتيجة طبيعية لسيطرة حزب االصالح على الرئاسة والحكومة 

ان الفساد ، وغياب المساءلة ، وتعامل هادي بشكل استهتاري، وانعدم الكفاءة، وطغي
 والشفافية، واعمال الوالء الحزبي بدال عن الكفاءة والوطنية والنزاهة.

يقول الدكتور نبيل خوري، نائب السفير األمريكي سابقاً لدى اليمن، إن الدولة في اليمن لم 
تعد موجودة بأي حال من األحول، الفتاً إلى أن حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور 

هادي، المعترف بها دولياً أصبحت عاجزة بعد خمس سنوات في المنفى، عن خدمة 
 مواطنيها الذين تمثلهم.

اللتين -خوري، في مقال نشر في منتدى الخليج الدولي، إن اتفاقيتي ستوكهولم والرياض 
 باءتا بالفشل. -وصفهما بأحدث محاولة إقليمية ودولية إلحالل السالم في البالد

لى الرغم من االتفاق الشفهي بين كل من مليشيا الحوثي والحكومة السعودية وع“وتابع: 
من أجل وقف إطالق النار، الذي أعلن عنه مؤخراً األمين العام لألمم المتحدة، فإن 

 ”.احتماالت إنهاء الحرب وإعادة توحيد البالد تبدو قاتمة في أحسن األحوال

حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومنذ أن استولى الحوثيون على صنعاء، أمضت 
 وقتا قصيرا على األرض في اليمن، وفرت إلى الرياض بعد إقامة قصيرة في عدن.

ويالحظ النقاد كيف أن الحكم عن بعد بكل المقاييس مربح للرئيس والوزراء على “وأضاف 
مر، بينما حد سواء، األمر الذي يجنبهم التجربة القاسية للتواجد على أرضهم في بلدهم المد

يتمتعون بفوائد الفساد المنتشر، والتجول حول العالم وحضور االجتماعات في أوروبا 
 ونيويورك بشكل أنيق.

كما أن )حكومة الفنادق( التي لطالما اتسمت بها “وقال نائب السفير األمريكي السابق: 
تران مع حكومة هادي بشكل استهتاري، تعمل وتحكم من فنادق فاخرة في الرياض. وباالق

عدم الكفاءة، جعلت هذه التركيبة من المستحيل بالنسبة لهم تحقيق الغرض الوحيد 
 ”.مناصرة وتلبية االحتياجات األساسية لشعبهم –للحكومة 

وبغض النظر عن نقص البنية التحتية والرعاية الصحية وحتى المياه النظيفة “واستطرد: 
لغالب في دفع الرواتب والمزايا لموظفي في جميع أنحاء البالد، فشلت حكومة هادي في ا

  الخدمة العامة والجيش.

ونوه إلى أن االحتجاجات في الشوارع، ونداءات المنظمات الدولية، واألموال المقدمة من 
السعودية، أدت إلى مدفوعات جزئية، ومع ذلك، ما تزال الطرق بين المدن والمرافق 

ة. ولم تتمكن القوات المسلحة والشرطة الحكومية التي يحتاجها المواطنون غير صالح
الرسمية في حكومة هادي، أو حسب بعض الروايات في كثير من األحيان، من توفير هذا 

 األمن لعامة الناس.

ورأى الدبلوماسي األمريكي نبيل خوري، أن المشكلة الرئيسة هي التصور المستمر للفساد 



 
 

#ذمار يُغادر #مأرب بشكل  قيادي في مقاومة

 سري ويعود إلى #صنعاء منضماً للحوثيين

قالت مصادر متطابقة أن الشيخ والعقيد مجاهد حميد 

الشريفي، عضو المجلس األعلى لمقاومة ذمار، ورئيس لجنة 

الشهداء والجرحى في المجلس، غادر، األيام الماضية، مدينة 

نضمامه إلى مأرب، بشكل سري، وعاد إلى صنعاء، معلناً ا

 الحوثيين، وانشقاقه عن الحكومة الشرعية.

، الذي تم منحه رتبة عقيد ”الشريفي“وأفادت المصادر أن 

من قيادات السلطة والجيش في مأرب، ظهر يهاجم الحكومة 

 الشرعية في قناة المسيرة، الناطق بلسان الحوثيين.

مقرب من وزير الدفاع، ” الشريفي“وذكرت المصادر أن 

محمد علي المقدشي، وينتمي االثنين إلى مديرية الفريق 

 عنس، التابعة لمحافظة ذمار.

، ”الشريفي”وتضاربت المعلومات حول االنتماء الحزبي لـ

فبينما قالت معلومات إنه ينتمي إلى حزب اإلصالح، ذكرت 

أخرى أنه ينتمي إلى حزب المؤتمر. ورجحت المعلومات أنه 

ن حزب اإلصالح بحثاً من التحق بالسلطة في مأرب وتقرب م

 مكاسب

 

 

 

 

قتلى وجرحى خالل اشتباكات بين الحزام 

 االمني والعمالقة في لحج

سقط قتلى وجرحى خالل اشتباكات بين الحزام االمني 

 والعمالقة اليوم في لحج.

واكدمصدر عسكري: ان اشتباكات اندلعت بين قوات الحزام 

لقة حمدي األمني وحراسة منزل قائد اللواء الثاني عما

شكري، في المدخل الرئيسي المؤدي لمنزل االخير في منطقة 

 ر الغربية. بئر ناص

وتشهد المنطقة حالة من التوتر في ظل وصول تعزيزات 

 أمنية واحتشد مسلحون من ابناء الصبيحة إلى منزل شكري

 تضخمة للجيش الوهمي.الحكومي والمسؤولين العاملين فيه، واألرقام الم

بالعجز وعدم الكفاءة ” هادي“لم يكن الدبلوماسي االمريكي مخطئا عندما وصف حكومة 
والهروب من مسؤوليتها لالقامة بفنادق الرياض ، غير عابئة بمكا يكابده الشعب ، لكنه لم 
يتناول السبب الرئيس للمشكلة ، وهو يحاول تشخيص اعراضها، ليتولى مهمة الكشف عن 

 قريرا اعالميا اخر على جذور المشكلة ، واسبابها،ت

وحكومته ، ” هادي“الى اسباب فشل وعجز ” نيوز يمن“حيث تطرق تقرير نشره 
على الرئاسة والحكومة، ” اخوان اليمن“التقريرسلط الضوء على سيطرة حزب االصالح 

ك الفشل ، ليصبح هو الحاكم الفعلي في اليمن ، لكنه يرفض ان يتحمل مسؤوليته عن ذل
وسعيه الن يظل الوضع هكذا متفلت ، النه متحرر من المساءلة، ويطمح حزب اإلصالح 

 الستمراره لألبد.

دفعت جماعة اإلخوان المسلمين بالقيادي فيها نصر طه مصطفى لمنصب  3062في العام 
مدير مكتب رئاسة الجمهورية، والذي قدم إليه مسنودا بقيادات إخوانية يتم تأهيلها 

مراحل التالية وكان من ضمن هذه القيادات الشاب عبدالله العليمي الذي قام نصر طه لل
 بتعيينه في منصب رئيس دائرة السلطة المحلية في المكتب.

تدرج العليمي بخطى متسارعة داخل المكتب حيث تم تعيينه نائبا لمدير المكتب ومن ثم 
همته المتمثلة بالبداية بتعطيل ، وليبدأ بممارسة م3061نوفمبر  2مديرا للمكتب منذ 

مؤسسة مكتب رئاسة الجمهورية من كادرها ومن دورها أيضا، وليتحول المكتب السيادي 
األول في الجمهورية إلى سكرتارية مصغرة لعدد قليل من األشخاص الذين ينتمون لحزب 

 اإلصالح، وليمارس العليمي بعد ذلك دور الرئيس الفعلي.

خ العيسي لمنصب نائب مدير المكتب للشؤون االقتصادية، ويقود كما دفع اإلصالح بالشي
العيسي لوبيا فاسدا يقوم باحتكار بيع المشتقات النفطية بصفقات فساد بالمليارات وبعيدا 

 عن المساءلة القانونية نتيجة ضمه لقيادات عليا ونافذة ضمن هذا اللوبي.

مهورية سيطر الحزب فعليا على باستيالء حزب اإلصالح بشكل تام على مكتب رئاسة الج
صالحيات الرئيس، حيث بات اإلصالح هو من يقوم بإصدار القرارات السيادية، ويتحكم 
بقرارات التعيين واإلقصاء، كما يقوم بعرقلة مقترحات القرارات التي يتم ترشيحها من 

 المستويات األدنى لرئيس الجمهورية عبر إخفائها في أدراج مدير المكتب.

ب اإلصالح بالسيطرة على الهيكل الوظيفي للدولة بشكل شبه كامل من خالل نجح حز
إصدار آالف القرارات المعلنة وغير المعلنة، والتي ال تلتزم بالقوانين وال باللوائح وإنما 
تلتزم بمعيار الوالء الحزبي والخاضعة للتزكيات والتوصيات التي ترسلها قيادات الحزب 

مهورية لترجمتها لقرارات مموهة بختم هادي الذي يجهل الكثير إلى مدير مكتب رئاسة الج
 من القرارات التي أصدرت باسمه.

في ذات التوجه عمل حزب اإلصالح إلى الدفع بالقائد العسكري للتنظيم الدولي لإلخوان 
المسلمين في اليمن علي محسن األحمر لتولي منصب نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

، كما عمل اإلخوان على جر هادي لالنقالب على 3061فبراير  33فيه فيوالذي تعين 
التوافق وإزاحة المهندس خالد بحاح من منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 

أبريل من العام  2ليتم تعيين علي محسن األحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية في 
 نفسه.

رية، نائب رئيس القائد األعلى للقوات المسلحة الدفع باألحمر لمنصب نائب رئيس الجمهو
كان له الدور األبرز في تمكين الجماعة من االستيالء التام على السلطة، وعلى وجه 

الخصوص االستحواذ المطلق على المؤسسة العسكرية واألمنية، وممارسة العبث غير 
نه أسماء م %40المسبوق فيها، من خالل بناء جيش حزبي وصفه وزير الدفاع بأن 

وهمية، هذا غير حالة العبث في توزيع الرتب العسكرية للمدنيين من أفراد الجماعة 
 وتعيينهم في مواقع قيادية.

كما أن مكتب علي محسن األحمر المتواجد في العاصمة السعودية الرياض تحول إلى 
ددهم وسيلة لالسترزاق ألعضاء الجماعة، حيث إن اإلعالميين التابعين للمكتب يبلغ ع

ريال سعودي، كما يقوم  110.000إعالميا ويتم صرف مستحقات شهرية لهم تبلغ  663
ريال سعودي،  6.341.000موقعا إعالميا بمخصص دعم شهري يبلغ  ٨1المكتب بدعم 



 
 

 

اتهامات رسمية من قيادة التحالف العربي 

 ةبمأرب لقيادات اخوانية بنهب مخازن اسلح

اتهمت قيادة قوات التحالف العربي في اليمن، قيادات 

عسكرية عليا في الجيش الوطني بنهب مخازن أسلحة، وفق 

 ما أفاد زعيم قبلي في محافظة الجوف .

وذكر الزعيم القبلي الحسن علي أبكر، بأنه اطلع على وثيقة، 

موجهة من قائد قوات التحالف العربي في مأرب، إلى وزير 

كومة الشرعية محمد المقدشي، يتهم فيها قيادات الدفاع في ح

 عسكرية عليا بنهب مخازن أسلحة للجيش.

صورة من الوثيقة على حسابه في ” أبكر“ولم ينشر 

 ”.بالغة الخطورة“فيسبوك، لكنه وصفها بأنها 

وقال إن قائد قوات التحالف في مأرب اتهم في المذكرة، 

 سالح وتهريبه.أشخاصا وقيادات في الجيش الوطني بنهب ال

وأضاف إنه من األهمية والواجب الوطني والمسؤولية 

العسكرية سرعة التحقيق في االتهام والتأكد من تورط 

األشخاص وقدر مسؤوليتهم ومحاسبتهم وفق القانون 

الجهات الرسمية بكشف الحقائق “العسكري، مطالبا 

 ”.للعسكريين والمدنيين ولكل الشعب

انات المتكررة التي تطال الجيش وتابع الحسن أبكر: الخي

الوطني، والنهب لألسلحة والتخابر مع المليشيات وتسهيل 

تهريب األسلحة والذخائر واألموال والوقود والمؤن وغيرها 

إلى مناطق الحوثيين جريمة ال تغتفر ويجب أن يحاسب جميع 

المتورطين فيها ومكاشفة الرأي العام بذلك، ألن ثمن هذه 

طاهرة وخسائر فادحة تتعرض لها الدولة الخيانات دماء 

 ، وفق قوله”ويتعرض لها المواطنون

 

وتصرف هذه األموال من مخصصات الرئاسة التي تدفعها السعودية لمكتب نائب الرئيس، 
 للتوثيق واإلحصاء بعدن.وفقا لما ذكرته المؤسسة األهلية 

ولم تنحصر سيطرة حزب اإلصالح على مؤسسة الرئاسة ومكتب نائب رئيس الجمهورية 
فحسب، بل إن حزب اإلصالح يسيطر علي مكتب رئيس الوزراء، وتتمثل هذه السيطرة 

بمنصب مدير المكتب والذي يشغله أنيس باحارثة وكذا معظم الطاقم، حيث إن هذه السيطرة 
 إصدار اإلصالح للعديد من القرارات وعرقلة قرارات أخرى.تساهم في 

وبسيطرة حزب اإلصالح على هذه المواقع الهامة في قيادة الدولة فإن الحزب ينفرد 
بامتالك كل المعلومات الخاصة بالدولة وسيادتها، وبات هو صاحب القرار الفعلي والمتحكم 

رر من المساءلة، وهذا الوضع هو ما بسياسات الدولة، ما يعني أنه الحزب الحاكم المتح
 ”يطمح حزب اإلصالح الستمراره لألبد.

وحكومته ” هادي“الوقائع السابقة كلها تثبت وتؤكد وبما ال يدع مجاال للشك ان مرحلة 
انتهت، بعد ان تكشفت تلك الحقائق عنها وسلسلة االخفاقات العسكرية والسياسية 

يستدعي ان يتدخل التحالف العربي ، لتهيئة واالقتصادية طوال خمس سنوات ، وهو ما 
المشهد السياسي لتطورات جديدة ، واالتيان بوجوه وشخصيات جديدة تلبي تطلعات 

المرحلة وتكون قادرة على تجاوز الواقع الراهن وتحدياته وانهاء االنقسام وحالة الالحرب 
عسكري ،وهذا لن يحدث وحالة الالسلم ، والتوصل الى تفاهمات تنهي االنسداد السياسي وال

اال بصناعة واقع جديد من خالل ترتيبات جديدة تفضي الى تغيير سياسي شامل اوال، 
 توليفه   صياغة   وإعادة

  واشراك قوى سياسية جديدة وانهاء دور اخرى   السياسية،   القوى 

 



 
سلطة شبوة االخوانية تغلق المحالت التجارية  

 توحةوالمساجد وتبقى اسواق القات مف

اقرت لجنة الطوارى االخوانية في محافظة شبوة مساء امس 

الجمعة قراراً يقضي بمنع التجمعات واغالق حدود محافظة 

شبوة من جهة حضرموت باالضافة الى اغالق المحالت 

التجارية ومعارض السيارات في مدينة عتق عاصمة 

 المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

  وة من قرار منع التجمعاتواستثنت سلطة االخوان في شب

واغالق المحالت التجارية، اسواق القات التي تشهد اقبال 

 وتجمعاً كبير من المواطنين.

ولقي قرار سلطة االخوان بشبوة استياء وغضب شديد بين 

اوساط ابناء محافظة المحافظة الغالق المحالت التجارية 

 والمساجد وابقى اسواق القات مفتوحة.

بوة أن قرار اغالق المحالت التجارية واستثناء واعتبر ابناء ش

اسواق القات مهزلة متهمين السلطة بعدم اهتمامها 

 بالمواطنين مفضلة ضرائب القات عن حياتهم.

شبوة حرة رصدت ردود افعال شبوة على مواقع التواصل 

االحتماعي متسائلين كيف تغلق المحالت وتبقى اسوق القات 

 مفتوح.

قال في منشور لة:اغلقوا سوق الصحفي صالح حقروص 

القات وامنعوا دخوله المحافظه اوآل واذا ماتقدرون لكون 

عسكركم بيتمردون عليكم فال تلوموا المواطن اذا تمرد ولم 

يغلق محله لكونه قطع االرقاب وال قطع االرزاق وماحد افضل 

 .  من حد والعدل والمساواه مطلوبه

العسل ما فيه زحمة  دكان البوصي حق البهارات الذي بجولة

وتجمعات اكثر من سوق القات يا سلطتنا المحلية !كيف 

تقفلونه هو وغيره قبل منع القات ؟! هكذا كتب الناشط عبدربة 

العولقي منشوراً وأضاف العولقي: الخمسة مليون ضريبة 

يوميا التي يتقاسمها المسؤولين ليست اغلى من ارواح الناس 

! 

 #نعم_لمنع_القات

 

 

 

الحرب يجب أن يكون شامال ونهائيا.. المجلس الثوري وقف 

  لتحرير واستقالل الجنوب يصدر بيانا صادما للتحالف

اصدر المجلس الثوري لتحرير واستقالل الجنوب بيانا هاما، طال فيه بضرورة ان 

 يكون قرار السالم وايقاف الحرب شامال ونهائيا.

يقاف العمليات العسكرية، الذي يبدو والمح البيان إلى رفض المجلس قرار التحالف ا

 انه مجرد استراحة محارب ليس أكثر.

ودعى البيان إلى ضرورة ان تكون القضية الجنوبية على رأس أولويات الحوار 

 بحسب البيان.” القادم، وحلها بما يرتضيه شعب الجنوب ألن السالم ال يتجزأ 

 #نص_البيان:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 لمجلس الثوري لتحرير واستقالل الجنوب.بيان صادر عن ا

تابعنا خبر أعالن وقف اطالق النار من قبل المتحدث العسكري لقوات التحالف 

م والذي حددت فترته ٢١٢١ابريل  ٩العربي أبتداء من يوم الخميس الموافق 

 بأسبوعين ألسباب انسانية واقتصادية .

لحوار والسالم الدائم وليس ونحن في المجلس الثوري نرحب دائما بوقف الحرب وا

أستراحة محارب ثم المعاودة الى شن الحروب في وقت تواجه المنطقة برمتها 

 الفيروس الذي يهاجم الجميع بال هوادة، وال يأبه لعرق أو جنسية أو طائفة أو دين .

النساء واألطفال، واألشخاص  –ومن يدفع أبهظ األثمان لهذه الحرب هم األكثر ضعفاً 

عاقة، والمهمشون والمشردون؛ وهم يواجهون التعرض لخسائر مدمرة ذوو اإل

 .1٩-بسبب فيروس كوفيد

سنوات حرب لم  1ناهيكم عن المأساة اإلنسانية والتي يعاني منها الناس طوال 

تحقق اال تدمير البنى التحتية واالفقار والتجويع والتشريد لألالف من البشر في هذه 

 المناطق .

ووقف الحرب والحوار يجب ان يكون شامال ونهائيا بين كل ولذا فأن السالم 

االطراف اليمنية وكذا االقليمية فلقد اصبحت ضرورة قصوى على ان تكون تحت 

 اشراف االمم المتحدة .

وان يكون هذا السالم والحوار المنشودين على رأس أولوياته القضية الجنوبية 

 يتجزأ.وحلها بما يرتضيه شعب الجنوب ألن السالم ال 

 المكتب السياسي للحراك الثوري األعلى الجنوبي

 العاصمة عدن

  م٢١٢١أبريل  1١



 
 

 

 

سياسي جنوبي: حضرموت ليست بحاجة 

 لتبرعات اإلخوان

ظوصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي هاني 

مسهور اقدام حزب االصالح على اطالق حملة نبرعات 

 لحضرموت بالفعل المشين.

ر في تغريدة له على تويتر:اطالق حزب االصالح وقال مسهو

اليمني لحملة تبرعات مالية لنجدة حضرموت كما يزعم 

 الدجالين من إخوان اليمن فعل مشين .

واضاف:فحضرموت ليست بحاجة لتبرعات فهي تنفق على 

 م.1٩٩٤اليمن منذ غزوها في حرب الغدر اليمنية 

 

 

القبض على مصدر مسؤول يفجر مفاجأة ويكشف عن القاء 

 سعوديين يروجون الحشيش في عدن

كشف مصدر مسؤول عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالقبض على 

 مواطنين سعوديين في عدن.

وقال مصدر مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته أن قوات 

أمنية القت القبض على أثنين مواطنين سعوديين وبحوزتهم 

 كمية من مادة الحشيش.

إجراءات مشددة حول المواطنين وتابع قائال أن األمن فرض 

 ديين. السعو

ولفت بالقول أن قوات أمنية القت القبض عليهما وبحوزتهما 

 مادة الحشيش في احدى النقاط األمنية في عدن.

واختتم قائال ان المواطنين تم إحالتهم إلى السجن في مدينة 

 الشعب حيث يقع معسكر للحزام األمني هناك

اء اليمن يواجهون الموت ألجل صورة صادمة.. أطفال ونس

 قطرة الماء

تداول نشطاء في مواقع التواصل االجتماعي صورة صادمة ألطفال ونساء يواجهون 

الموت ألجل الحصول على عدة لترات من المياه في احدى قرى مديرية مناخه 

 بمحافظة صنعاء.

جدا،  وتظهر الصورة أطفال وامرأة يحملون صفائح المياه صعودا من بئر عميقة

 متشبثين بجدران البئر وهوة سحيقة اسفلهم في مغامرة محفوفة بالموت.

 وعلقت الناشطة مريم صالح على الصورة في تغريدة على حسابها في تويتر قائلة:

 يا وجعي

ألهالي قريه بمديرية مناخه يبحثون عن قطره ماء ربما  ٢1هذه الصوره في القرن 

 امه.تكون نهايتهم اذا أنزلقت إحدى أقد

 واليات امنية تحافظ على تنفيذ القرار وتحرص على سالمة المواطنين.

 

 

 

 اعتقال رئيس حزب المؤتمر في سقطرى

في تطور لالزمة السياسية بسقطرى اعتقلت قوات االصالح في سقطرى، السبت، 

الجزيرة إلى مزيد من  الشعبي العام في خطوة تصعيدية قد تجر  رئيس فرع المؤتمر 

 الصراع.

وقالت مصادر محلية أن قوات تتبع هادي تعقبت رئيس فرع المؤتمر جمعان سيوفي 

 محمد واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتناقلت وسائل اعالم اصالحية عن مصدر امني في الجزيرة قوله أن اعتقال سيوفي 

جاء على خلفية تورطه بمحاولة االنقالب االخيرة ، المدعومة إماراتيا، على سلطة 

، رمزي محروس، مشيرة إلى أن اسمه ورد خالل التحقيقات مع متهمين المحافظ

 بمحاولة اغتيال المحافظ ، محروس ، االسبوع الماضي.

وتشهد سقطرى منذ اسبوع تصعيد غير مسبوق بين االصالح واتباع االمارات قد 

ويحاول  ينذر بتفجر الوضع في هذه الجزيرة التي تسعى االمارات لالستحواذ عليها 

  المناورة بها ضمن صفقاته السياسية. صالح اال


