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م 5252 \ 7 \ 52والعشرون  التاسعلعدد ا  

 علي محسن االحمر يفاجئ بن عزيز
ز بقرار عسكري غير مسبوق يتجاو

هصالحيات  
 

تظاهرة بعدن تحمل اإلنتقالي 
 مسؤولية تردي الخدمات

 
 

 اعتقال ضابط من قوات طارق عفاش
 وخمسة مرافقيه في التربة

 

بعد استمرارها في خرق اتفاق 
م الرياض..قوات االنتقالي ترد بهجو
ة كبير على مواقع مليشيا الشرعي

 واالصالح في أبين
 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

الشرعية تتحرك عسكريا في 
حضرموت واجتماع يرأسه جباري 
 بسيئون لدراسة مواجهة اإلنتقالي

 



 
              

 

 2صفحه 

باألرقام الكشف عن مصير 
عائدات شبوة النفطية ودور 

البنك األهلي في السعودية 
  في عمليات اإلختالس

ط كشف المستشار أكرم الشاطري عن الشركات التي تستخرج نف

المزاعم محافظة شبوة، والجهة تذهب إيرادات النفط إليها، رغم 

التصديروالكذب بتوقفه عن  . 

ي ثالث شركات ه”: فيسبوك“وقال الشاطري في منشور له على 

التابع  التي تستخرج النفط في شبوة وتضخ عبر األنبوب الروسي

 للشركة اليمنية لالستثمارات النفطية والمعدنية )وايكم(.

وكالفالي( بمعدل يومي حوالي  omvوهذه الشركات هي )صافر و 

برميل( ويورد إلى حساب البنك األهلي  ٠١١١١ — ٠٠١١١) من

بالسعودية تحت تصرف وزير النفط أوسان العود وعبدالله 

”.العليمي  

ت وال ال يستفيد الجنوب حتى دوالًرا واحًدا من تلك العائدا“وأضاف: 

مكتب شركة “مشيرا إلى أن ”.. تدخل البنك المركزي في عدن

نهب اإليرادات.)وايكم( هو الذي يجيز عملية   

 مؤكدا بأن رضوخ وسكوت قيادة الشركة على هذا العبث والفساد

”.ثوالتالعب من قبل الوزير والعليمي ألنها مستفيدة من ذلك العب  

ل: وفند الشاطري حجم الضخ اليومي للنفط مشيرا إلى ذلك بالقو

دوالر حيث  0١برميل وبسعر ٠١١١١بمعدل ٦الضخ اليومي “

 دوالر في اليوم بما يعادل نص مليار٠١١١١١ي سيكون الناتج حوال

”.ريال يمني يوميا  

مة إلى كما يتم ضخ كمية النفط الخام نهاية كل شهر عبر ميناء النشي

صة داخل الباخرة ويتم تصديره وبيعه خارج البالد ويتم توريد ح

 الحكومة إلى البنك األهلي السعودي وال يتم توريدها إلى البنك

يتم التصرف بهذه المبالغ من قبل الوزير المركزي في عدن و

 والعليمي.

علي  وختم الشاطري حديثه بالتأكيد على أن نائب الرئيس الفريق

 محسن األحمر هو الهامور والرأس الذي يدير كل هذا العبث

ال ارهاب الشرعية يالحق الجنوبيين..اغتي
 جندي من النخبة الشبوانية بشبوة

سلحون لتي تديرها عناصر الشر في الشرعية بمالحقة القوات الجنوبية اغتال ماستمرارا العمال االرهاب ا 

 مجهولون اليوم الخميس جندي في النخبة الشبوانية في منطقة عزان بمحافظة شبوه.

ية مشتاق الجندي في النخبة الشبوان  وقالت مصادر محلية أن مسلحون يستقلون سيارة هايلكس أطلقوا النار على

ون بناء مديرية ميفعه في طريقة الحوطة عزان ،ما أدى إلى مصرعه على الفور، ثم الذا المسلحبن نصيب من ا

 بالفرار.

ة الشبوانية وتشهد محافظة شبوه فوضى أمنية وعمليات اغتياالت وتصفيات بين مليشيات اإلصالح وأفراد النخب

 التابعة للإلنتقالي.

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همون حزب مشاة بلحج يت 71أفراد اللواء 
 اإلصالح ينهب مرتباتهم

ي مشاة التابع لقوات هادي، اليوم الخميس، بقطع الطريق أمام بوابة معسكر الخطابية ف ٠1قام أفراد من اللواء 

 مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

صالح ، اللواء اممد عبد الله التركي بنهب رواتبهم للشهر واتهم المحتجون ، محافظ لحج المدعوم من حزب اإل

 الخامس على التوالي.

ع قدوم عيد وقال المحتجون إن المحافظ تركي الذي وصفه بالفاسد ،يتعمد في مضاعفة معاناتهم االقتصادية خاصة م

 األضحى المبارك .

م المنهوبة.وهدد المحتجون بالتصعيد واستمرار قطع الطريق حتى يتم صرف مرتباته  

ل قوات وكانت سيارة اسعاف تابعة لمليشيات اإلصالح محملة برواتب الجنود الجنوبيين تعرضت لكمين من قب

ب اإلنتقالي أثناء قدومها من شبوه إلى شقرة التي تسيطر عليها مليشيات اإلصالح، وذك في إطار نهب روات

 الموظفين الجنوبيين لتمويل معاركها ضد الجنوب.

 



 
              

 

 3صفحه 

ضابط من قوات  اعتقال
طارق عفاش وخمسة 

 مرافقيه في التربة

من  اعتقلت قوات تابعة لحزب اإلصالح في التربة ضابط 

 قوات طارق عفاش وعدد من مرافقيه.

وقالت مصادر عسكرية ان الضابط كان مع مرافقيه في سيارة 

 هايلوكس في التربة دخلو لمواجهة عناصر الحزب

ر بين قوات طارق وعناص وتعيش مديرية التربة توتر عسكري

 االصالح حيث يسعى كل طرف السيطرة على المديرية.

 ضابط يتبع طارق عفاش وستة من مرافقيه مع سيارة هيلوكس

 بايدي الجيش الوطني في مدينة التربة جنوب محافظة تعز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد استمرارها في خرق 
اتفاق الرياض..قوات 

ر االنتقالي ترد بهجوم كبي
واقع مليشيا على م

نالشرعية واالصالح في أبي  

بعد صمت طويل على خرقهم التفاق الرياض و تجاهل  

 السعودية هاجمت قوات االنتقالي مساء امس األربعاء على مواقع

 مليشيا الشرعية وحزب االصالح في ابين.

ية وقالت مصادر عسكري ان قوات اإلنتقالي هاجمت مليشيا الشرع

م والرملة والمزارع والطرية ووادي سالواإلصالح في الشيخ سال  

واكدت المصادر ان الهجوم اسفر عن قتلى وجرحى في مليشيا 

 الشرعية واالصالح وتكبيدهم خسائر مادية كبير.

 

عذيب الحوثيون يتهمون قوات الشرعية في تعز بت
 أحد السجناء حتى الموت

اء حتى في محافظة تعز على تعذيب أحد السجنإقدام قوات الشرعية “، اليوم األربعاء، “الحوثيين ” دان  

”.فارق الحياة  

ى اختطاف قوات الشرعية في تعز أقدمت عل“وقاب رئيس لجنة االسرى التابع للحوثيين عبدالقادر المرتضى ، أن 

ضية وخالل السجين مختار علي الطريم اليوسفي، قبل ثالث سنوات بدون أي ذنب وقاموا بتعذيبه طوال، الفترة الما

”.أليام القليلة الماضية زادوا من حدة تعذيبه بطريقة وحشية حتى فارق الحياةا  

سجل هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق األسرى والمختطفين تعتبر وصمة عار تضاف إلى ال“وأكد ، على أن 

“.اإلجرامي على حد وصفها   

لسويد، خرقا فاضحا التفاق ا“يمة، معتبرة إياها ودعا الحوثيين المبعوث األممي مارتن غريفيث إلى إدانة هذه الجر

“.الذي أكد على ضرورة االلتزام بحماية األسرى والمعتقلين من جميع األطرا ف وفق تعبيرها   

”إدانة الجريمة والتحرك الجاد لحماية األسرى والمعتقلين“وناشد الحوثيين، المنظمات الدولية والمحلية،   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن الح تمول حربها ضد الجنوبييمليشيا اإلص
 بأموال مركزي عدن

وال الموظفين تنفق مليشيات اإلصالح مئات الماليين لتمويل معاركها ضد اإلنتقالي الجنوبي في أبين من أم 

والموارد المالية التي تصادرها من المحافظات الجنوبية.  والجنود  

ي اللواء رواتب شهري مارس وأبريل لمنتسب  يوم على نهبوقالت مصادر محلية أن قوات اإلنتقالي الجنوبي أقدم ال

مشاه خروجها من البنك المركزي وفي طريقها لشركات صرافة. ٠٠1مدرع واللواء  93  

وكشفت المصادر أن هذه األموال كانت بحوزة مليشيات حزب اإلصالح وضعتها داخل سيارة إسعاف كانت في 

ي د أن صادرتها من البنك المركزي، مشيرة إلى أن قوات اإلنتقالطريقها من محافظة شبوه إلى مدينة شقرة بع

سيارة اعترضت سيارة اإلسعاف في منطقة ضيقة وأطلقت الرصاص على السائق وأحد المرافقين ، وتبين أن ال

مليون ريال. 0١١كانت تحمل األموال والتي تقدر بـ  

ين بعد الموالي لإلمارات بنهب مرتبات ألوية محور أبإلى ذلك اتهم مليشيات حزب اإلصالح اليوم االنتقالي الجنوب 

خروجها من البنك المركزي أمس األربعاء، محملة إياه مسؤولية نهب الرواتب وتأخر صرف رواتب منتسبي 

 وزارتي الدفاع والداخلية ألشهر عقب إعالن االنتقالي اإلدارة الذاتية.

 إيرادات محافظات شبوة وحضرموت لتمويل معاركه فيوقال المصدر إن اإلصالح ينفق مليارات الرياالت من 

 الجنوب.

الجنوبية  ويتشارك اإلتقالي الجنوبي ومليشيات اإلصالح في نهب رواتب الموظفين والموارد المالية في المحافظة

العبثية  لتمويل معاركها  

 
 

 

 



 
              

 

 4صفحه 

 تفاصيل االشتباكات بين
 مسلحين والحزام األمني في

 حي الطويلة بعدن

دن مساء اليوم اشتباكات مسلحة بين شهدت ع 

سفرت مسلحين وأخرين من أفراد الحزام األمني التابع لإلنتقالي، أ

 عن سقوط قتلى وجرحى.

أخرين من  9وفي تفاصيل االشتباكات فقد قتل شخص وأصيب 

 جنود الحزام األمني في المواجهات التي اندلعت بين أهالي حي

م.الطويلة بمديرية كريتر وأفراد الحزا  

 وانتشرت قوة كبيرة من الحزام األمني في الحي ، وسط حديث

 عن حملة اعتقاالت لحي الطويلة ومداهمة منازل المواطنين.

ل وتشهد عدن فوضى أمنية واشتباكات مستمرة بين الفصائ

 المسلحة المنتشرة في مدينة عدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

إغتيال قيادي في قوات الحزام 
 األمني بأبين

ب ابعة لتنظيم القاعدة المدعومة من األحمر وحزإغتالت عناصر ت

 اإلصالح والسعودية، اليوم الخميس، قيادي في قوات الحزام

 األمني بمحافظة أبين.

، عبر وقالت دائرة التوجيه المعنوي لقوات الحزام األمني في أبين

 ركن عمليات الحزام األمني قطاع“حسابها على فيسبوك أن : 

ل الجندي محمد فضل الحشني، اغتيالوضيع، بمحافظة أبين، 

”.برصاص عناصر من تنظيم القاعدة اإلرهابي  

ن ان مسلحين كانوا على مت“ونقلت عن مصدر عملياتي قوله : 

سياره نوع هايلوكس اطلقوا النار على الجندي محمد فضل 

يل الحشني، مما ادى على استشهاده على الفور ، بالقرب من حب

”.حافظة أبينامارم في مديرية الوضيع بم  

حد هذا وكانت عناصر من تنظيم القاعدة قد استهدفت قبل أيام أ

دهجنود قوات الحزام األمن، بعبوة ناسفة، أسفرت عن استشها  

 
 
 

 

ميلشيات تنظيم اإلخوان تواصل انشاء معسكرات مدعومة 
 قطريا وتركيا في مناطق سيطرتها

تقطابهم عسكرات تدريبية لعناصرها وشباب مغرر بهم واستواصل ميلشيات اإلخوان االرهابية إنشاء واقامة م 

فداً للجماعة لمعسكرات سرية خارج نطاق الدولة والجيش وتدريبهم تدريبات العناصر االرهابية والمليشيات وليكونوا را

 ولمخططاتهم التي ينفذونها داخل وخارج الوطن .

ي عليها الهاربون خارج البلد وهو المدعو الميسروذكرت مصادر استخبارتية أن المعسكرات التدريبة هذه يشرف 

حالف والجبواني والمخالفي وبدعم كامل وتمويل قطري وتركيا في سبيل مشاريعهم ومخططاتهم الراميه إلفشال الت

قرار العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة ولخلق بالبل وزعزعة االمن واالست

رها افظات المحرره وخاصة الجنوبية والنشاء موطئ قدم لهم باليمن بعد ان تم افشال جميع مؤامراتهم وكان اخبالمح

 بمحافظة ارخبيل سقطرى.

ز وشبوة وتداول عدد من الناشطين واالعالميين الجنوبيين صورا لمعسكرات التدريب االخوانية الواقعة بمحافظات تع

 اب الذين تم استغالل حالتهم االجتماعية وظروفهم الماديه بينهم اطفال يتمومارب ويتدرب فيها االف من الشب

منظمات استقطابهم وهو ما يتعارض مع القانون الدولي بخصوص تجنيد االطفال وهو ما أثبتته واستنكرته عدد من ال

يبيا بهم لدول خارجية كلالدولية واألنسانية، وأكدت مصادر اخرى أن غرض اقامة هذه المعسكرات أيضاً إلرسال المغرر 

ك سرتوالتي ظهر فيها للعلن عناصر من اليمن وبالتحديد من محافظة تعز بعد ان اعلن الجيش الليبي اسرهم بمعار  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تظاهرة بعدن تحمل اإلنتقالي مسؤولية تردي الخدمات

ؤولياته في مارات بسبب عجزه وتخليه عن مسيتصاعد الغضب الشعبي يوما بعد أخر ضد اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإل

 توفير الخدمات الضرورية لسكان عدن أبرزها الكهرباء والمياه وتوسع االنفالت األمني.

قطاع مدينة عدن شهدت اليوم األربعاء مسيرة شعبية احتجاجا على انعدام الخدمات ، في مقدمتها الكهرباء والمياه وان

 الرواتب.

حالة  قفة االحتجاجية الشعبية التي نظموها في ساحة العروض بخور مكسر ، تدعو لوقفورفع المشاركون في الو

 التردي في الكهرباء والمياه واإلنفاالت االمني وعمليات النهب واالختطافات.

محطات كما اتهم المحتجون الغاضبون المجلس اإلنتقالي ، بالوقوف خلف عمليات فساد وتالعب بالوقود المخصص ل

بمواصلة االحتجاجات حتى تحقيق كافة مطالبهم ء، مهددينالكهربا   

 



 
              

 

 5صفحه 

تعز.. حملة اختطافات تالحق 
 المواطنين في التربة

شنت قوات طارق صالح وابوالعباس امس اإلثنين حملة 

نوبي اختطافات على مواطنين في مدينة التربة منطقة الحجرية ج

 محافظة تعز.

حين يتبعون إن مسل  وقالت مصادر محلية وأخرى إعالمية

” أبو العباس”القيادي السلفي عادل عبده فارع المكنى بــ

إختطفوا ثالثة مواطنين أحدهم من قرية الشوحط واثنين من 

هم إلى أبناء عزلة الشمايا الشرقية بمديرية الشمايتين واقتادو

 جهة مجهولة.

ولة وتشهد مدينة التربة توترا غير مسبوق بين قوات تدعمها د

اعات خارجة عن القانون( وقوات الشرطة اإلمارات )جم

حالعسكرية والقوات األمنية التابعة للشرعية وحزب االصال  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علي محسن االحمر يفاجئ 
بن عزيز بقرار عسكري غير 

 مسبوق يتجاوز صالحياته

في خطوة مفاجئة أقدم نائب رئيس الجمهورية علي محسن 

ثالثة.نطقة العسكرية الاالحمر على تعيين أحد حلفاءه كقائد للم  

ن وتجاوز االحمر بقراره رئيس هيئة االركان اليمني صغير ب

 عزيز الذي تفاجأ بالقرار الصادر دون دراية او علم منه.

رارا واصدر نائب الرئيس اليمني بالرياض علي محسن األحمر ق

لعسكرية قضى بتعيين العميد الركن ناصر ذيبان قائدا للمنطقة ا

بن  بعة للشرعية خلفا لمحمد الحبيشي المقرب منالثالثة التا

 عزيز والذي لم يمِض على تعيينه عاما منذ تعيينه.

ة وتاتي خطوة االحمر في ظل خالفات عسكرية بمأرب بين هيئ

االركان وعلي محسن االحمر الذي يسعى الى فرض قيادات 

 موالية له في قيادة المنطقة العسكرية وااللوية العسكرية

. 

 ستعد.. دعوات لتظاهرة تدعو التحالف#انا_م
والحكومة بتوفير كهرباء للعاصمة عدن 

 ومخاوف من حرف مسارها

ة اطلق ناشطون عدنيون على منصات التواصل االجتماعي هاشتاج جديد #انا_مستعد، تفاعال مع دعوات مجتمعي

ات بالعاصمة ر كهرباء وتحسين الخدمللحشد في تظاهرة كبرى بعد غد، تدعو التحالف العربي والحكومة الشرعية بتوفي

 عدن.

ذ اكثر وتأتي هذه الدعوات بعد سنوات من تدهور الخدمات االساسية بعدن، ابرزها الكهرباء التي لم تشهد اي تحسنا من

سنوات، زادت وتيرتها مؤخرا. 3من   

ول عن ودية هو المسؤول االوقال احد النشطاء الذين تفاعل مع الدعوة على فيسبوك ان التحالف العربي بقيادة السع

 عدن وبقية المحافظات المحررة، وهو المعني االول بتوفير كافة الخدمات لعدن الى جانب الحكومة الشرعية.

ى االن واضاف الناشط ويدعى زين ديان ان التحالف العربي تحمل مسؤولية دعم الشرعية واعادتها لصنعاء، لكنه حت

سيما من صنعاء، لكنه لم يوفر ادنى متطلبات الحياة والخدمات االساسية لعدن ال اخفق في ذلك واعادهم الى عدن بدال

ثيين على وان البنى التحتية لمعظم مؤسسات الدولة في عدن تدمرت بفعل الحرب التي قادها التحالف العربي على الحو

.٠١٠1المدينة في   

هذه  دوا تفاعلهم واستعدادهم للمشاركة فيوتوالت التفاعالت من ناشطين كثيرين على منصات التواصل الذين اب

ات التظاهرة للمطالبة بتوفير كهرباء وتحسين الخدمة بعدن وتحييد الخدمات االساسية عن اي مناكفات او مماحك

 سياسية يذهب ضحيتها المواطنيين المدنيين.

تجرع عب اليمني الذي الزال يواكدوا ان على التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية تحمل مسؤولياتها تجاه الش

افقة مرارة الحرب وازماتها، الفتين ان جميع االطراف اليمنية بما فيها الحكومة ال يستطيعوا عمل شيء اال بأمر ومو

 التحالف وهو االمر الذي يحتم على االخير تحمل مسؤولياته طالما وانه الزال الوصي على البلد. حد قولهم

هير ظاهر واالحتشاد ال تأتي بالحلول ألن ملف الكهرباء ملف تراكمي يتطلب بوجوب تطالى ذلك رأى ناشطون ان الت

 مؤسسة الكهرباء من عصابة الفاسدين.

ات في عدن إن تحسنت الخدم“واعتبروا ان ملف الكهرباء ابتزاز الشرعية للجنوبيين باعتراف الحكومة نفسها عالنية: 

”.سيشجع الناس على االنفصال  

سنة. 9١ى تحديد الطرف الحقيقي الذي دمر البنية التحتية لعدن ولم يقم ببناء محطة طوال ودعا بعضهم ال  

 وعبر ناشطون عن مخاوفهم من دس قوى معادية في صفوف المتظاهرين وحرف مسار التظاهرة .

شغيل ساعات انطفاء مقابل ساعة ونصف ت 3وانهارت خدمة الكهرباء اليوم بعدن حتى وصلت ساعات االنطفاء الى 

 فقط

 

 
 

 

 

 



 
              

 

 6صفحه 

تلويح بمقاضاة محافظ 
 شبوة

ة تقدم المستثمر أبو بكر صالح علوي فدعق بشكوى لرئاس

و الوزراء من تعسف محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عدي

 إليقافه بالقوة العمل في مشروعه االستثماري.

ا انه وجاء في الشكوى التي تلقت صحيفة عدن تايم نسخة منه

م أبرم المدعي عليه ٠١٠١ -مايو -٠٠د بتاريخ وفي يوم األح

عقدا استثماريا مع شركة شبوة برايد للمقاوالت والخدمات 

ديرية السياحية يتعلق باستثمار وأنشاء مشروع سياحي في م

 رضوم بئر علي منطقة ميناء قنا )حصن الغراب(.

وقال المستثمر أبو بكر صالح علوي فدعق والشاكي هو 

ن عام ذلك الموقع باسم مجمع قنا السياحي مالمستثمر الشرعي ل

م وفق عقد قانوني على أرضية المشروع صادر من ٠١١٠

بتاريخ  الهيئة لألراضي والسياحة والتخطيط العمران يفرع شبوة

م وحصل على الموافقة الرسمية من الجهات ٠١١٠-3-٠٠

 المختصة من ضمنها الهيئة العامة لالستثمار والسياحة.

لى لمستثمر نفذ مشروع قناء السياحي وعمل عوكان الشاكي ا

م وتدهور النشاط السياحي وانقطاع ٠١٠1تشغيله حتى حرب 

األفواج السياحية األجنبية وظروف عدم االستقرار األمني 

مل.والسياسي في البالد عموما خصوصا حتى اليوم توقف الع  

أضرار  استعرض المستثمر قضيته وقال لقد تعرض الموقع إلىو

” شاباال”بالغة نتيجة األعاصير والعواصف المدارية مثال

 التي ضربت الشواطئ الجنوبية” وكبار”البنان” “ومبغ”و

م مما ٠١٠3م إلى ٠١٠1ومنها منطقة بئر علي خالل األعوام 

األخرى  تسبب في قلع بعض الغرف الشعبية السياحية والمرافق

 مثل المضالت وأعمدة التيار الكهربائي من على شاطئ المجمع

السياحي ورغم كل ذلك ال زال يقدم خدماته السياحية لجميع 

 السكان.

رية ولفت المستثمر إن أمر إزالة المباني واستخدام القوة العسك

صرف في تنفيذ هدفه في أرض مصروفة لمستثمر يعتبر ذلك ت

من قانون السياحة لسنة  ٠٠المادة  مخالف قانونيا بناء على

 م ومخالفة للضمانات المشروعة للمستثمر المنصوص٠١١3

م مما يجعل ٠١٠١لسنة  ٠1عليها في قانون االستثمار رقم 

ية.التصرف باطل يتطلب وقفة حتى الصل في الدعوى األصل  

 وقال وعليه نرجوا إصدار توجيهاتكم بوقف اعمال في المجمع

افظ محافظ شبوة والمتعاون معهم، وإلزام المحالسياحي من قبل ال

واالحتكام، ملوحا بعد التصرف في أرض المجمع السياحي 

 باللجوء للقضاء

تة تحت يافطة مستشفى ميداني ..نية مبي
 للبسط على متنفس بحري هام في عدن

.نبطريقة خطيرة تدعي اإلنسانية يسعى متنفذون للبسط على متنفس بحري هام في العاصمة عد   

سط وأثار ناشطون في عدن اليوم ما يجري على شاطئ بحر العرب بخورمكسر في العاصمة عدن من أعمال مريبة للب

”.مول العرب“على متنفس يقع على الشريط الساحلي المقابل للمركز التجاري المدمر   

 وتأتي هذه االعمال تحت يافطة إقامة مستشفى ميداني لخدمة الناس في عدن.

ى عامر علق قائال : مايحدث غريب جدا، هناك من يريد البسط على متنفس عام لعدن بحجة مستشفالناشط أيوب 

 ميداني لمواجهة الحميات؟

حر عشان بالله بالعقل والمنطق، حد ياخذ مكان مثل هذا على الب“وتساءل عامر في منشور على صفحته بالفيسبوك : 

 يعمل مستشفى ميداني.؟

و باالساس متنفس البناء عدن وغير صالح بالخالص.؟ليش اال هذا المكان اللي ه  

لمكان فيما أعرب الناشط ياسر علي عن مخاوفه من تسارع االطقم والحماية لتطويق المكان للشروع في البناء في ا

 الذي يعد من أهم المتنفسات العامة في المدينة والمتنفس الوحيد ألبناء عدن.

حر ايش ذي هت فترة الحميات بعدن فكرتم تعملوا مستشفى ميداني على البوكتب ياسر علي ساخرا : يعني بعد مانت

 الحنية فجأة!

 ونسخ منشوره التحذيري الى كل من أبناء عدن

 و اللواء/ أحمد بن بريك رئيس اإلدارة الذاتية

 واللواء/ شالل مدير أمن عدن ود. عبدالناصر الوالي رئيس انتقالي عدن ولكل انسان شريف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وصول قوة تركية إلى خليج عدن .. القاهرة  بعد
ةتحّذر أنقرة وتستدعي رئيس الحكومة اليمني  

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول قوات مشتركة برئاسة تركيا إلى خليج، في خطوة وصفها مراقبون 

ة من جهة ظبي والقاهرمن الحكومة التركية، كونها تأتي في جو مشحون بتوتر إقليمي بين الرياض وأبو” الجريئة”بـ

 وأنقرة وحلفائها من جهة أخرى.

ة الذي بالتوازي، مع االعالن عن وصول القوة التركية إلى خليج عدن سارعت القاهرة إلى دعوه رئيس الحكومة اليمني

غادر الرياض متجها إلى القاهرة في زيارة طارئة يلتقي خاللها مسؤولين في الحكومة المصرية للتباحث حول 

ات الوضع في اليمن وحول ما تراه القاهرة والرياض خطًرا تركيا يهدد نفوذها في البحر األحمر.مستجد  

ير العربية في حين، حذر رئيس الوزراء المصري، في تصريح للصحفيين، عن رفض بالده أي تدخالت إقليمية للدول غ

حور سكريا بعد أن نجحت في لّي ذراع مفي أزمة اليمن، في إشارة مباشرة لدخول تركيا إلى معترك الملف اليمني ع

 الرياض في الملف الليبي، دعما لحكومة السراج.

وبالرغم أن تركيا أوضحت أن مهمة هذه القوات هي االسهام في حماية المياه الدولية من خطر القرصنة في البحر 

تدخل ية بشأن توجه تركيا للاألحمر وخليج عدن، إال أن مصادر حكومية يمنية أكدت صحة المخاوف المصرية والخليج

للتحالف  عسكريا في الملف اليمني وتكريس نفوذها العسكري في البحر األحمر قبالة السواحل اليمنية كقوة مضادة

 السعودي االماراتي، وتمهيًدا الي تدخل عسكري محتمل في اليمن.

كيا محل تدفع في اتجاه إحالل ترالمصادر ذاتها، كشفت عن تحركات سياسية تتصدرها بعض األطراف في الشرعية، 

هادي من  التحالف السعودي االماراتي بعد توجيه االتهام له بالغدر بالشرعية ، يترافق معها ترتيبات الزاحة الرئيس

  السلطة بسحب الثقة منه عن طريق البرلمان
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ن تظاهرة شعبية للحراك الثوري في عد

 تطالب اإلنتقالي اإلفراج عن قياداتها

لةالمعتق  

رة شهدت العاصمة عدن اليوم االثنين، مسيرة جماهيرية كبي

نضمها المجلس األعلى للحراك الثوري الجنوبي،، طالبت 

لحراك اإلنتقالي الجنوبي باإلفراج عن المعتقلين من قيادات ا

والمخفيين قسرا في سجون اإلمارات.  الجنوبي  

يس ورفع المتظاهرون صور القيادي الجنوبي حسن باعوم رئ

ت المجلس األعلى للحراك الثوري، مطالبين في نفس الوق

 باستقالل الجنوب.

لذين كما أكد المتظاهرن تضامنهم مع العسكريبن الجنوبيين ا

والي يواصلون اعتصامهم المفتوح لألسبوع الثالث على الت

ة أمام مقر التحالف بعدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخر

نية أشهر متقطعة.للشهر الخامس على التوالي وثما  

 إلى ذلك أوضح رئيس المكتب السياسي للمجلس األعلى

اليوم باعوم إن  للحراك الثوري الجنوبي ، فادي باعوم 

أكيدا المسيرة التي نظمها الحراك الثوري في الشيخ عثمان ت

ة، للثوابت الوطنية في سبيل إعالن الدولة الجنوبي على 

يادات لمعتقلين من قوتضامنا مع المتقاعدين العسكريين وا

 الثوري االسيران سالم الربيزي وعبدالحميد الروسي.

لفية وتعتقل قوات اإلنتقالي قيادات الحراك الجنوبي على خ

ي مواقفهم السياسية المناهضة والرافضة للتواجد اإلمارات

يش ودعمه لإلنتقالي في االنفراد بالقضية الجنوبية وتهم

 المكونات الجنوبية الحقيقية

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

كم مصرع قائد القوات الخاصة بكمين مح

 في المحفد

 مصرعه في” العاقل الحنشي” لقي قائد القوات الخاصة 

 المحفد مع عدد من مرافقيه

وقالت مصادر محلية وعسكرية ان انفجار عبوة ناسفة 

رع زرعها مسلحي االنتقالي الجنوبي في المحفد ادت الى مص

 الحنشي وعدد من مرافقيه

في  ذلك ضمن عمليات التصفية بين طرفي الصراع وياتي

.اضابين واشتداد الخالف بينهما وعدم احترامهم التفاق الري  

 
 

 

ل في منتسبي الجيش واألمن الجنوبي يحصدون تاريخ نضالهم الطوي

 قارعة الطريق

قر واصل احتجاجاتهم أمام ملالسبوع الثاني على التوالي دخل منتسبي الجيش واألمن وذوي الشهداء والجرحى اعتصامهم وت

المنقطعة  التحالف العربي في العاصمة عدن مشرعة اآلمال باستجابة الحكومة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم من مرتباتهم الشهرية

بايا مشاهد منذ خمسة أشهر لتتبدى بذلك وينفرط بذلك فصول الظلم واالجحاف الذي يتعرض له منتسبي األمن والجيش لتظهر خ

مان ، وقضية الهمال التي دأبت الحكومة اليمنية المختطفة من االخوان أن تثدرة باغشية التعتيم لتبرز ملفات كانت طي الكتالظلم وا

؟وكيف تعرض أصحابها ٣٥٥أحد أهم القضايا التي برزت في جنبات األحاديث وفي خيم المعتصمين فماهي قصة قضية  ٣٥٥

نوية ؟لالهمال من الحكومة لحقوقهم المادية والمع  

 بداية القصة

ضابط  ٣٥٥تقضي بتسوية مرتبات وصرف كل التعويضات ل ٤٠و ٤١و ٠١م صدر قرار جمهوري يحمل رقم ٤١٠٢في عام 

م لكن فصول  ٤١٠٢ينتسبون لألمن السياسي أسوة بالقوى العاملة بالجهاز األمني على أن يتم تنفيذه ابتداء من شهر فبراير لعام 

م في أروقة ٤١٠٢م حتى اغسطس  ٤١٠٢بالتسويف واالرجاء لتستمر المتابعة من  ٣٥٥يز من قضية اإلهمال ابت االان تأخذ ح

 جهاز األمن السياسي ووزارة المالية

 تالعب بالتسوية

م بموجب  ٤١٠٢بعد متابعة دامت ألربعة سنوات في جهاز االمن ووزارة المالية تم اعتماد التسوية المرتبات من شهر سبتمبر 

ضابط وكانت هذه جزئية من التسوية وظلت الفروقات  ٣٥٥رسمية المعتمدة من المالية وجهاز األمن السياسي لعدد الكشوفات ال

م ٤١٠٢اكتوبر  والتعويضات مرتبط تنفيذها بصندوق التعويضات ،ولكن المفاجئة الصادمة تم توقيف صرف راتب التسوية من من

يوط ل التسوية ، بعد عناء وتعب من المتابعات لتتضح بعد ذلك فصول وخإلى رواتبهم السابقة قب٣٥٥وتم إعادة الضباط ال 

 التالعب المتعمد من الحكومة

 محكمة إدارية

محامي لتقديم قضيتهم أمام القضاء اإلداري وصدرت أحكام قضائية  ٣٥٥ضابط ، وكل ال  ٣٥٥المالية ل  بعد سقوط التسويات

ما ز األمن السياسي ورئاسة الوزراء باعتبارهم الجهات المخولة قانونا كضابط تقضي بتنفيذ كال من جها ٣٥٥عادلة لصالح 

البنك  أصدرت المحكمة قرارات تنفيذية اختيارية ثم إجبارية حتى آخر قرار صدر بحجز الرصيد على حساب مجلس الوزراء لدا

رية حبر على ورقالمركزي لكن البنك المركزي لم ينفذ الحكم بتوفير تعزيز مالي وظل حكم المحكمة اإلدا  

 جحود ونكران

ل ضابط المسلوبة أصبحت القضية عنوان للفقر والعوز بعد أفنى ا ٣٥٥بعد فشل تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية في انتزاع حقوق ال 

ضابط التراب بعد أن افناهم العوز والحاجة واألمراض فالراتب  ٠١ضابط زهرة شبابهم في خدمة الوطن ووارت جثامين  ٣٥٥

لفقر واإلذالل د لم يعد يوفي متطلبات الحياة وال تواكب غالء األسعار الفاحش وظل باقي الضباط طريحين الفراش يعانون من االزهي

 والحاجة دون أن تحرك الحكومة ساكنا اتجاههم

 خيم االعتصام

البين بإعادة حقوقهم زمالئهم من ضباط الجيش واألمن حاضرين باالعتصام مط  يتواجدون مع ٣٥٥اليوم مازال ماتبقى من 

 المالية المسلوبة وتنفيذ قرارات المحكمة اإلدارية

أياد الهمامي -*  
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 القوات السعودية تسلم ميناء
 سقطرى لإلنتقالي

وات سلمت القوات السعودية في سقطرى ادارة ميناء سقطرى لق

 المجلس اإلنتقالي بعد انسحاب قوات األمن منها.

دير إدارة الميناء بعد اقالة السعودية م وانسحبت قوات األمن من

 الميناء وتعين بديال له.

ويأتي هذا ضمن مساعي السعودية تسليم محافظة سقطرى 

تنفيذها لإلنتقالي شرط ان يخضع المجلس للتوجيهات السعودية و

 دون تردد

 

 

 

 

 

 

 

  

الشرعية تتحرك عسكريا في 
حضرموت واجتماع يرأسه جباري 

ة بسيئون لدراسة مواجه
 اإلنتقالي

 تسير األوضاع في حضرموت لالنفجار عسكريا بعد حشود

الذاتية  االنتقالي الى المكال رفضا للشرعية وسعيا لفرض االدارة

 في حضرموت

ز اعقب ذلك اجتماعا عسكريا للشرعية اليوم ترأسه عبدالعزي

 جباري ، مستشار الرئيس هادي حيث التقى بقائد المنطقة

اعد ونيه مساء اليوم بحضور الوكيل المسالعسكرية االولى ومعا

 التميمي ولم يعرف بعد المواضيع التي تناولها.

من  وكان جباري بصحبة الوزير المقال صالح الجبواني قدم معا

ة شبوة مدن وادي حضرموت) القطن شبام سيؤن( ترافقهم قو

 حراسة كبيرة والتقوا خاللها بعدد من القيادات

ف قبائل الوادي ومؤتمر حضرموت الحكومية وعدد من قادة حل

 الجامع وكانت اخر لقاءاتهما

ة وقالت مصادر مطلعة على االجتماع ان جباري حث قائد المنطق

 على االستعداد الي تحرك لالنتقالي في المحافظة

 

 

 

 

 

 

 

أسر الشهداء والجرحى يحتحون امام مقر التحالف 
 مطالبين بحقوقهم

وح عية لحقوقهم نظمت أسر الشهداء و الجرحى المشاركة في االعتصام المفتاحتجاجا على تجاهل التحالف والشر 

. للهيئة العسكرية الجنوبية ، صباح اليوم األحد ، أمام مقر التحالف العربي في مدينة الشعب بالعاصمة عدن  

مارات عودية و اإلوطالب المحتجون من أسر الشهداء و الجرحى دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية الس

الكثر من خمسة أشهر .  العربية المتحدة الضغط على حكومة الشرعية لصرف المرتبات المعلقة  

رف جميع وأكد المشاركون في الوقفة استمرارهم في االعتصام حتى تنفيذ اتفاق مزمن بين جميع األطراف يضمن ص

.رواتب قوات االمن و الجيش الجنوبي المعلقة وفق آلية مزمنة   

الف و اقامت الهيئة العسكرية الجنوبية عرض عسكري بوحدات رمزية من وحدات الجيش الجنوبي امام معسكر التح

 والذي يأتي ضمن الخطة التصعيدية المرسومة للهيئة و التي دعت لها منذ اسبوع بعد ان تنصلت الحكومة من

 مسؤولياتها وواجباتها بدفع رواتبهم المستحقة منذ عدة اشهر

ب و كت في الوقفة الهيئة العسكرية الجنوبية في رباعية ردفان و عدد من نقابات االتحاد العام لعمال الجنوشار

 منظمات المجتمع المدني و جمع غفير من الناس 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تركيا تقرر ارسال فرقاطة الى خليج عدن

ات ية الى خليج عدن مستغله ترأسها قيادة قوارسال فرقاطة بحر” الداعم االول لالخوان في اليمن” قررت تركيا 

“المهام المشتركة  CTF-151” ،لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي 

كثر مصادر مطلعة ومراقبون دوليون اكدو ان التواجد التركي في خليج عدن ليس بهدف حماية المياة وانما للتمكن ا

ب االصالح والجماعات االرهابية في اليمن كما تفعل في ليبيا وسوريا.من تقديم الدعم لحز  

دة الحزب ياتي ذلك وسط تضييق الخناق على حزب االصالح في اليمن شماال وجنوبا حيث يسعى النظام التركي العا

 الموالي وتقويته بعد ان اوشك على النهاية.

، يهدف إلى تعزيز األمن، بمكافحة ٠١١٠سس في فبراير والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأ

خليج القرصنة واإلرهاب في مياه الشرق األوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر األحمر، والخليج العربي، و

 عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي

 
 
 
 
 
  

 
 

 



 
              

 

 9صفحه 

ة تظاهرة المكال..رسالة تهديد قوي

 من اإلنتقالي للشرعية

ارمة مجلس اإلنتقالي الجنوبي اليوم السبت في تظاهرة عخرج ال

بريك  بالمكال على رأسها القائد العسكري للمجلس احمد سعيد بن

 ترفض التواجد لقوات الشرعية في المحافظة.

ورفع المتظاهرين شعارات مناوأه للشرعية ومؤيده للمجلس 

 االنتقالي وتندد بفرض االدارة الذاتية على المحافظة.

” ريكاحمد سعيد بن ب“ى رئيس الجمعية العمومية للمجلس والق

كلمة حث فيها الجماهير الى مواصلة العمل لتطبيق االدارة 

 الذاتية في المحافظة.

طوة مراقبون فسرو الحشد الجماهيري الكبير لالنتقالي بانه خ

اولى للسيطرة على عائدات حضرموت وثرواتها وطرد قوات 

ا.الشرعية وحزب االصالح منه  

ب ويواصل المجلس خطواته للسيطرة على كامل محافظات الجنو

 وسط تقهقر وتراجع للشرعية في هذه المحافظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع ساعات انطفاء التيار 

 الكهربائي بلحج

ن ازدادت عدد ساعات انطفاء التيار الكهربائي في مديرية تب

 بمحافظة لحج خالل اليومين الماضيين .

لمؤسسة العامة لكهرباء لحج عن سبب وأوضح مصدر في ا

ة زيادة ساعات اإلطفاء وقال بأنه بسبب إيقاف خطوط التغذي

/ك ف.99للضغط العالي   

ات نعتذر ألهلنا وأحبتنا في مديرية تبن عن طول ساع” وقال 

دم انقطاع التيار الكهربائي الخارج عن إرادتنا، وذلك بسبب ع

ا من وقود تزويد محطة بئر ناصر هذا اليوم بمخصصه

 التشغيل)الديزل(.

بحجة نقص مخزون الوقود في خزانات مصافي عدن وتعذر 

عباس -بئرناصر-إعادة خط التغذية القادم من)المنصورة إلى

لحج(.وذلك بعد قرار وزارة الكهرباء وكهرباء عدن إيقاف 

/ك ف. مؤقتا.لحين انتهاء  99خطوط التغذية للضغط العالي 

.المشكلة بمنظومة عدن  

  

 جباري في شبوة.. أسرار الزيارة وتحركات إرهاب اإلخوان

 انطباٌع أولي أًِخذ فور الكشف عن زيارة المدعو عبدالعزيز جباري إلى محافظة شبوة،”.. فتِّش عن إرهاب اإلخوان

 بالنظر إلى الدور المشبوه الذي يلعبه هذا الشخص، تنفيذًا لتعليمات قطرية، تحمل عداًء صارًخا للجنوب.

ور اق اإلخوان تباهت على مدار الساعات الماضية بوصول جباري إلى مدينة عتق، وهذا التباهي يؤشر ربما إلى دأبو

 إرهابي متصاعد تمارسه الشرعية ضد الجنوب في محافظة شبوة خالل الفترة المقبلة.

واليًّا لها في طر التي تملك تياًرا مالتحركات اإلخوانية الخبيثة يتم التنسيق لها وإعدادها وفقًا لمؤامرة مفضوحة أعدتها ق

ن حكومة الشرعية، أحدهم عبدالعزيز جباري الذي يُنفّذ سياسات تخدم األجندة القطرية في المقام األول انطالقًا م

محافظة مأرب، إلى جانب الدور الذي يلعبه أحمد الميسري من محافظة المهرة وصالح الجبواني من شبوة وحمود 

محافظة تعز.سعيد المخالفي من   

ل الفترة ومع وصول جباري إلى شبوة، فقد أصبح واضًحا أّن مزيًدا من التحركات اإلخوانية الخبيثة سيتم اتباعها خال

فاق الرياض، المقبلة، في وقٍت يفترض أن تلتزم فيه الشرعية بضبط النفس عماًل إلى نجاح الجهود السعودية إلنقاذ ات

واء عسكريًّا أو ا الشرعية قادتها إلى العمل على تكثيف التحركات الخبيثة ضد الجنوب، سلكن النوايا الخبيثة التي تملكه

 إعالميًّا أو حتى سياسيًّا.

ّن سريعًا، تحّولت زيارة جباري لشبوة إلى تحركات فعلية على األرض، فالمعلومات الواردة من هناك كشفت عن أ

ت اإلخوانية اإلرهابية التابعة للشرعية.القوات الجنوبية تصّدت ألعنف هجوم شنّته المليشيا  

واني المعلومات العسكرية بيّنت أّن جباري ترأس اجتماًعا مع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو والمدعو صالح الجب

يات من أجل بحضور قيادات عسكرية موالية لإلخوان، حيث تّم التوجيه بضرورة التصعيد العسكري ودعم وحشد المليش

اقتحام زنجبار وصواًل إلى العاصمة عدن.تسهيل عملية   

إلخوان هذه الممارسات المشبوهة تحظى بغطاء سياسي من بعض القيادات النافذة في الشرعية والمنتمية إلى جماعة ا

سات والتي تعلن دعمها للتحالف وتسعى في الوقت ذاته لتمكين األجندة القطرية التركية من مفاصل الدولة ومؤس

والجيش واألمن.السلطة المحلية   

واني.زيارة جباري لشبوة قوبلت بموجة غضب عارمة من قِبل محللين سياسيين، أقدموا على فضح هذا اإلرهاب اإلخ  

نطقة من جانبه، كشف الكاتب الصحفي ياسر اليافعي، ُمخططات اإلخوان في شبوة، مؤكًدا أنهم يُريدون جعل شبوة م

اري بعدو الجنوب.صراع ونزاع، واصفًا المدعو عبدالعزيز جب  

ومستقبلها!  يقتلون ويعتقلون ويهينون ابن شبوة الذي ضحى من أجل أمنها وثرواتها”: “تويتر“وقال في تغريدة عبر 

”.عاما كانت كافية 9١ويستقبلون عدو شبوة والجنوب والذي ال يريد خيرا ال لشبوة وال للجنوب وتجربة   

يد أن اجرة القميشي هو مجرد مواطن أراد العزة لشبوة وألهلها وكان يرال تنسوا كمان الشهيد البطل سعيد ت“وأضاف: 

”.يعيش بكرامة وتمت تصفيته وإعدامه بطريقة وحشية  

د أن شهدت بالمختصر يقودون شبوة لكي تكون منطقة صراع ونزاع أشبه يما يحدث في حلب أو مدن ليبيا بع“وتابع: 

”.العدو والصديقخالل السنوات الماضية استقرارا أمنيا شهد له   

ي الناشط السياسي المحامي يحيى غالب كشف عن ُمخططات المدعو عبدالعزيز جباري بعد وصوله لمدينة عتق ف

هجوم هو بعد وصول جباري إلى عتق تصاعد الليلة حدة الهجوم العسكري بجبهة شقرة ب”: “تويتر“شبوة، وقال عبر 

”.األعنف تتصدى له القوات الجنوبية حتى اللحظة  

ة معلومات واردة من عتق تفيد أن جباري ترأس اجتماعا بمحافظ شبوة وصالح الجبواني وقيادات أمني“وأضاف: 

”.ونصح جباري بالتصعيد العسكري وضرورة دعم وحشد المليشيات لدخول زنجبار وعدن  

بواني، دعو صالح الجوهاجم الخبير العسكري واالستراتيجي اإلماراتي خلفان الكعبي، المدعو عبدالعزيز جباري والم

حرار ما أدري لماذا تذكرت فيلم قراصنة الكاريبي.. وحال مأرب ال يختلف ويسمونهم أ“والمدعو سلطان العرادة، وقال: 

يمة هذه اليمن لو فيهم خير دافعوا عن حرائر اليمن.. لكنهم متخصصون في نهب خيرات اليمن ومأرب التاريخية العظ

”.ل والهزائم أمر طبيعياألشكال من يديرها. لذا الفش  

 المشهد العربي
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يات تعز.. مسيرة شعبية تطالب بطرد مليش
 اإلصالح وسحب معسكراتها من الحجرية

 91احتشد المئات من أبناء تعز في منطقة العين مقر اللواء 

د مدرع بمديرية المواسط، اليوم السبت، وذلك للمطالبة بإخرا

ل طق الحجرية التي يتهموها بإشعامليشيات اإلصالح ممن منا

 الحرب ونشر الفوضى.

وردد المحتجون شعارات تندد باإلنتهاكات والممارسات التي 

ة تقوم بها مليشيات اإلصالح في الحجرية، مطالبين بسرع

مادي الكشف عن نتائج التحقيقات في قضية اغتيال عدنان الح

مدرع، مطلع ديسمبر الماضي. 91قائد اللواء   

ساحة  المحتجون ، مليشيات اإلصالح بتحويل الحجرية إلىواتهم 

عز صراع واقتتال ، مطالبين برحيل هذه المليشيات من ريف ت

”.الحجرية” الجنوبي   

ات وأدان المحتجون في بيان المسيرة ، التعزيزات والتحشيد

 العسكرية لمليشيات اإلصالح تحت غطاء قيادات محور تعز

كان. والشرطة العسكرية أو أي طرفٍ   

شيات وأعلن المحتجون في البيان ، قيام مليشيات اإلصالح وملي

طارق عفاش إنشاء مراكز تدريب خارج نطاق الشرعية ، 

مطالبين حكومة هادي بتشكيل لجنة تحقيق مع القيادات 

العسكرية واألمنية وإقالة وعزل كل من ثبت تورطه بفتح 

بع ال تت معسكرات األلوية كمراكز تدريب لميليشيات مسلحة

مؤسسات الدولة بل تتبع وتوالي أجندات خارجية معادية 

 للشرعية .

ن كما طالب المحتجون ، من الرئيس هادي إعادة النظر في تعيي

مدرع خلفا لقائده اللواء ركن/ عدنان الحمادي  91قائدا للواء 

مدرع  91من بين ضباط اللواء   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وط بمطار التحالف يمنع طائرة يمنية من الهب
 القاهرة

دي قيادة التحالف العربي بقيادة السعو قالت مصادر مطلعة ان

 أجبرت طائرة لليمنية من من الهبوط في مطار القاهرة

وقالت المصادر انه تم اجبار طائرة اليمنية على العودة من 

مسافر كانت قادمة  ٠1٠اجواء القاهرة قبل قليل وعلى متنها 

لقاهرة.من مطار عدن الدولي الى ا  

ة واكدت ان البسبب يعود لعدم نسخ جوازات المسافرين لغرف
 اإلجالء بالسعودية

 

نخبة مليشيا االصالح تواصل مالحقة منتسبي ال
 الشبوانية والزج بهم في سجونها ومعتقالتها

ة خارقة بذلك يتواصل مليشيا االخوان في شبوة مالحقة منتسبي النخبة الشبوانية والزج بهم سجونها ومعتقالتها السر

 اتفاق الرياض وعدم االنجرار نحو السالم

تل واعتقال وقال الناشط الحقوقي أنيس الشريك، أن حقيقة الوضع في شبوة تحدث تناقض عجيب وغريب، حيث يتم ق

ركي القادمين واختطاف جنود النخبة الشبوانية او من يختلف مع سلطة شبوة، بينما يتم الترحيب بمروجي المشروع الت

ن باب اليمن.م  

ي النخبة حقيقة يتم إعتقال وإخفاء وقتل كل منتسب“واكد الشريك عبر تعليق نشره عبر حسابه على فيسبوك : 

بواني يرفض الشبوانية إذا اقتربوا من العاصمة الشبوانية عتق أو اقتربوا من النقاط العسكرية لمحافظ شبوه، بل كل ش

”.يكن القتلمشروع محافظ شبوه مصيره االعتقال أن لم   

جنوبي يتم الترحيب وتهليل بجماعة باب اليمن ومروجي المشروع التركي، وأعداء المشروع ال“واضاف وفي المقابل: 

”.والقضية الجنوبية، ولم تعد شبوه لكل ابناءها ولم تعد بيت لكل شبواني  

س النواب س لنائب رئيس مجلويأتي تعليق الشريك على خلفية استقبال محافظة شبوة الموالي لإلخوان أمس الخمي

 اليمني عبدالعزيز جباري في منزله بالعاصمة عتق، برفقة صالح الجبواني.

الح )إخوان وتشهد محافظة شبوة النفطية سلسلة من االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات وعصابات حزب اإلص

لى في أغسطس من العام الماضي، باإلضافة إ اليمن(، بحق أبناء المحافظة دون إستثناء، منذ اجتياحهم للمحافظة

.االنفالت األمني وتدهور الخدمات وعودة نشاط الجماعات اإلرهابية في ظل السلطة اإلخوانية  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وات قتلى وجرحى بينهم قيادات في اشتباكات بين ق
 الشرعية وطارق صالح جنوب تعز

ومة قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا طارق صالح، المدعاندلعت، مساء اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين 

 إماراتيا من جهة اخرى جنوب غرب محافظة تعز غربي اليمن.

وعناصر تابعة  وأفاد مصدر محلي، أن اشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للقائد حبيب السامعي التابع للشرعية في تعز،

ي فوضى وتعطيل لحركة التجوال.لطارق صالح في منطقة العين بالمعافر، تسببت ف  

ح.وأشار المصدر، إلى القائد السامعي سبق أن تعرض العتداءات من قبل الفصيل العسكري الموالي لطارق صال  

رق وتشهد محافظة تعز منذ مطلع يوليو الجاري توترات وتصعيد عسكري وإعالمي بين قوات الشرعية وقوات طا

 صالح ما تزال مستعرة حتى االن.

مدرع ، دعا اليها العميد طارق صالح للمطالبة برحيل قوات  91المواجهات عقب تظاهرة حاشدة مؤيدة للواء  وجاءت

 الشرعية من المنطقة.

مدرع / وليد الذبحاني وجرح اخرين 91وأسفرت المواجهات عن مقتل نجل الضابط في اللواء     

 
 
  

 


