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حقب  4اإلنتقالي الجنوبي يكسب 
 وزارية ويخسر شعب باكمله

 

دي في السفير األمريكي يلتقي بالزبي
الرياض..ما الذي تخفيه امريكا عن 

 الجنوبيين؟
 
 

مسلح يقتحم فندق بعدن محاوال 
 اغتيال مدير عام المعال

 

ي مليشيات اإلخوان تنتهك التهدئة ف
يع أبين رغم اإلعالن عن آلية تسر

”اتفاق الرياض“  
 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

ألوية الحماية الرئاسية.. سالح 
حرامالشرعية لكسب المال ال  

 



 
              

 

 2صفحه 

مه الجبواني يهاجم الرئيس هادي ويته
”االنتقالي“بتسليم عدن رسمياً لـ   

ول   متابعاتالمشهد الجنوبي األ  

باحثات انتقد وزير النقل المستقيل من الحكومة الشرعية نتائج م

المبرم  الرياض والتي خرجت بآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

بين الحكومة الشرعية ومتمردي المجلس االنتقالي برعاية 

 سعودية.

 وقال الجبواني في تصريحات اعالمية أمس األربعاء أن قرار

ضوحة تية المعلن من قبل االنتقالي لم يكن إال حيلة مفاإلدارة الذا

ما  للجميع لسحب الشرعية إلى المربع الذي تريده اإلمارات وهو

 نجحت في تحقيقه.

ال إن وفي تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر ق

اإلدارة الذاتية قرار غير شرعي لمجموعة متمردة سيطرت “

”.رض فلماذا االحتفال بللغائهاعلى عدن وهي فاشلة على األ  

كما أكد الجبواني أن اإلمارات نجحت في تحويل مااسماه 

في عدن إلى سلطة شرعية.” االنقالب“  

 وجاءت تصريحات الجبواني بعد ساعات من إعالن السعودية

ة هادي، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين حكوم

 والمجلس االنتقالي الجنوبي .

 بر وزير النقل المستقيل صالح الجبواني أن القراراتواعت

تة األخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية سلمت العاصمة المؤق

 عدن رسمياً للمجلس االنتقالي الجنوبي.

 اإلدارة الذاتية قرار غير شرعي لمجموعة متمرده سيطرت على

ل عدن وهي فاشلة على األرض فلماذا اإلحتفال بللغائها من قب

ك ر هيثم وتسليمهم عدن رسمياً بقرارات جمهورية..التكتينزا

ية اإلماراتي نجح في تحويل اإلنقالب في عدن إلى سلطة شرع

وإستمرار مخدومهم في رئاسة الحكومة.. أين النجاح حتى 

 تحتفلوا؟!..

اعالم الجنوب ترفرف في 
 منطقة تريس بسيئون

ب نوفي خطو خطيرة تستهدف الشرعية في اخر معاقلها بالج

ون دشن الشباب األحرار الحصن بمنطقة تريس بمديرية سيئ

م حملة رفع 0303/يوليو/03صباح امس الخميس الموافق 

ياء األعالم الجنوبية على األعمدة الكهربائية بالخط العام و األح

 الفرعية بداخل منطقة الحصن .

وادي تأتي هذه الحملة التي يقوم بها شباب حضرموت األحرار بال

عة راز الهوية الجنوبية، التي تحاول قوات االحتالل التاب، ألب

للعربية اليمنية طمسها، و التأكيد بأن حضرموت هي قلب 

 الجنوب النابض.

الجدير بالذكر ان هذه الحمالت التي ينفذها شباب حضرموت 

ن األحرار بالوادي بجهود ذاتية من قبل الشباب باألحياء والمد

  بوادي حضرموت

 ريكي يلتقي بالزبيدي فيالسفير األم
ين؟الرياض..ما الذي تخفيه امريكا عن الجنوبي  

” بيديعيدروس الز“في خطوة وصفها مراقبون بالخطيرة على الجنوب ومستقبله التقى رئيس المجلسداإلنتقالي 

اتفاق يذ بعد ساعات من من اعالن التوافق على التسريع في تنف” كريستوفر هنزل“بالسفير االمريكي لدى اليمن 

 الرياض بحلته الجدير.

ب بشكل عام الرئيس الزبيدي الذي استقبل السفير االمريكي بمقر اقامته في الرياض تخلى عن االدارة الذاتية والجنو

 مقابل حقب وزارية فرضها له السفير االمريكي والسفير السعودي امس الثالثاء.

ي اخرها دي جاءت ضمن العالقة الوطيدة بين الطرفين والتورأى مراقبون ان زيارة السفير االمريكي لعيدروس الزبي

 قبول المجلس بان يكون اليد اليمني للسعودية وامريكا في الجنوب.

فير واكد المراقبون ان السفير االمريكي ضمن بقاء المجلس كمكون اساسي مقابل تنفيذ المجلس لكل قرارات الس

 االمريكي المتحكم بالحرب في اليمن

ح قبون ان يتم تحريك قوة عسكرية من ابناء الجنوب الى باب المندب وخفر السواحل لحماية المصالورجح المرا

 االمريكية في المياة االقليمية

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

دير مسلح يقتحم فندق بعدن محاوال اغتيال م
 عام المعال

سة لنار على افراد يتولون حرااطلق مسلح ا نجا مدير عام المعال فهد مشبق من محاولة اغتيال اليوم الخميس حيث

 مشبق بعد دخوله الفندق الذي يتواجد فيه المدير

ه بفندق وقال المكتب ان مدير عام مديرية المعال فهد المشبق تعرض فجر اليوم الخميس لمحاولة إغتيال في مقر إقامت

 المعال بالزا

ر اص الحي على أفراد حراسة المأمووتداول نشطاء مقطع فيديو يوثق دخول مسلح للفندق وقيامه بلطالق الرص

 وإصابة أحد األفراد بطلقة نارية بيده.

 وقال مصدر مقرب من مأمور المعال أن الهجوم المسلح على الفندق جاء بسبب قيام المأمور بهدم وتكسير البناء

 العشوائي الذي قام به الجاني بجانب عمارة طاهر.

 اموا باالشتباك ومحاولة رمي قنبلة على المأمور بعد قيامه بهدموأضاف المصدر أن الجاني وعدد من المسلحين ق

 للبناء العشوائي مما تدخلت شرطة المعال بقيادة العقيد محمد العلواني وألقت القبض على المسلحين.

وأكد المصدر أن المسلح الذي قام بلطالق النار على حراسة المأمور داخل الفندق تمكن من الهرب ويجري مالحقته 

النا  

 

 



 
              

 

 3صفحه 

نجاة قائد في الوية 
ل العمالقة من محاولة اغتيا

 بلحج

لة نجا قائد الكتيبة الثالثة في اللواء الثالث عمالقة من محاو

 اغتيال بمحافظة لحج

الث وقالت مصادر عسكرية أن قائد الكتيبة الثالثة باللواء الث

تيال عمالقة اصيب اليوم بلصابات خطيرة إثر تعرضه لمحاولة اغ

يرية تبن بمحافظة لحج.في مد  

وقالت المصادر أن مسلحين استهدفوا سيارة القيادي فؤاد 

فة هاون الهيش، قائد الكتيبة الثالثة باللواء الثالث عمالقة، بقذي

ته أثناء مغادرته لمنزله في منطقة الوهط لحج، ما أدى إلى إصاب

 بجروح متوسطة.

ام الحز وتشهد المنطقة خالفات واشتباكات متقطعة بين قوات

ين لمحافظة األمني التابعة لإلنتقالي والمسلحين السلفيين الموالي

 لحج أحمد التركي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليشيات اإلخوان تنتهك
التهدئة في أبين رغم 

اإلعالن عن آلية تسريع 
”اتفاق الرياض“  

س كشف المتحدث العسكري، باسم محور أبين، في قوات المجل

ئة في قيب، عن خروقات جديدة للتهداالنتقالي الجنوبي، محمد الن

رغم محافظة أبين، ارتكبتها مليشيات اإلخوان، األربعاء، على ال

 من التوصل إلى اتفاق بين المجلس والحكومة، بعد أن قدمت

الرياض. المملكة العربية السعودية آلية تنفيذية لتسريع اتفاق  

وحتى  منذ الصباح”وقال النقيب، في تغريدة له على تويتر، إنه 

هذه الساعة، وهذه المليشيات تواصل خروقاتها التفاق وقف 

“.إطالق النار بجبهة أبين  

 

” خليك في البيت” اللواء الحامدي من قائمة 
 الى مدير أمن عدن

عين العميد احمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ورقى الى رتبة لواء وفقا للقرار  

لماضية..الجمهوري الصادر الليلة ا  

 0332وظهرت تساؤالت عديدة عن الرجل وسيرته األمنية وسبب إقالته من منصب مدير أمن حضرموت في العام 

 وبقاءه في البيت طيلة الفترة الماضية ومن يقف خلف إقالته.

لشرقية التي اواعتبر مراقبون تعيين الحامدي وترقيته رد إعتبار له كقائد أمني بعد إقالته من قائد المنطقة العسكرية 

 كانت بمثابة الحاكم العسكري في المحافظة.

 انه بسبب  وقال مصدر مقرب ان اللواء الحامدي عرض عليه عقب إقالته في عهد الرئيس عفاش مراتب أمنية اال

لم يقبل بها.  الوضع المعقد  

درجه الء مكانته وتأهيله وتويعيد المشهد الجنوبي األول نشر ما ورد عن سيرة اللواء احمد الحامدي التي تكشف بج

 للوظيفة في المؤسسة األمنية :

م، من مواليد 0330الحامدي الذي ينحدر من محافظة حضرموت، شرقي اليمن، ويعمل مديرا ألمنها منذ العام 

م.5295م، والتحق بالخدمة العسكرية في فبراير 5211  

امتياز، وحاز على الترتيب األول في الدراسة م بدرجة 5294تخرج من كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة عدن عام 

 الجامعية.

م، ودورة قيادات عليا في مكافحة اإلرهاب 5299التحق الحامدي بدورات قيادات عليا في االتحاد السوفيتي عام 

م.0331بالواليات المتحدة األميركية عام   

، 5292 –5294ارة الداخلية عدن من تدرج في عدد من المناصب بوزارة الداخلية، حيث شغل مدير الكادر في وز

.5220 –5223صنعاء من  –وزارة الداخلية  -ومدير إدارة التدريب  

 شغل منصب مدير مكتب الوكيل للشؤون المالية واإلدارية، صنعاء، ونائب مدير عام5224 –5220وفي الفترة من 

كيل لقطاع التدريب والتأهيل من ، ثم مدير مكتب الو5229 –5229صنعاء من  –شؤون األفراد وزارة الداخلية 

م.0330 –5222  

م شغل منصب مدير عام أمن محافظة حضرموت وأقيل من منصبه بتوجيهات قائد المنطقة 0330مايو  03وفي 

العقالني  الشرقية العميد محمد علي محسن الذي افتعل له مشاكل أمنية كبيرة لغرض إزاحته من منصبه بسبب تعامله

م وحل محله العقيد بامشموس.0332ية حينها وعدم قمعها واقعده في البيت منذ مع االحتجاجات السلم  

تحصل على العديد من الشهادات التقديرية واألوسمة والميداليات العالية وأهمها :•   

م5294ميدالية التفوق العلمي من وزارة التربية ، عدن عام  -5  

زية والفضيةوسام اإلنجاز العالي والمبدع من الدرجتين البرون -0  

حافظ ومن خالل عمله بحضرموت مديرا لألمن العام تحصل على العديد من الشهائد التقديرية ورسائل الشكر من الم• 

 والمشايخ وأعيان م / حضرموت بالمهجر ومن مدير شركة كنديان نكسن بتروليم .

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
              

 

 4صفحه 

ة تدمير ممنهج للمؤسسة العام
لمطابع الكتاب المدرسي 
 وازدهار المطابع الخاصة

كشف مصدر مقرب من مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي 

حضرموت( عن تدمير ممنهج وإفشال  –بفرعيها )عدن 

متعمد من قبل الحكومة الشرعية ممثلة بمجلس الوزراء، 

اد ة على إرساء المناقصات الخاصة بموحيث لم تعمل الحكوم

 الخام لطباعة الكتب المدرسية، ما ادى الى توقف العمل في

 المطابع وبالتالي حرمان التالميذ من الكتب لهذا العام.

وأشار المصدر ان الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء هي 

ب ، الجهة الوحيدة والمخولة بارساء المناقصات لمطابع الكتا

طس صات تكون على فترتين االولى في شهر أغسوهذه المناق

والثانية في يناير من كل عام، وال يحق لمؤسسة مطابع 

ك الكتاب المدرسي بحسب قانون المناقصات البت في تل

 المناقصات .

ية الجدير بالذكر ان بعض المحافظات المحررة وخاصة النفط

منها قامت مؤخرا ارساء مناقصات على شركات ومطابع 

خاصة لطباعة مليون كتاب بقيمة مليون دوالر وبدعم من 

سسة السلطة المحلية في تلك المحافظات، بينما تم تجاهل مؤ

 مطابع الكتاب المدرسي والتابعة للحكومة والتي يجب ان

نة عطى مطالبها واستحقاقاتها المالية المقرة لها في الموازت

ة السنوية من اجل استمرار عملها في طباعة الكتب المدرسي

 ، ليس من باب الدعم بل الن تلك الحقوق قانونية ويجب

االسراع في رفد تلك المؤسسة أوال بأول دون تأخير او 

 مساومة .

ا يجزم وطباعته مضيفا ان المتابع لتفاصيل مواضيع الكتب

 على –بما ال يدع مجاال للشك  –بأن مثل هذه االجراءات تدل 

عملية إفشال وتدمير ممنهج لذلك الصرح االقتصادي 

ة والحيوي في البالد ، وفي المقابل ازدهار الشركات الخاص

 بالطباعة وتحت رعاية الحكومة الشرعية وإشرافها .

 

  

 
 

بعد اعتقال عدد من جرحى الجيش في مأرب 
 مطالبتهم بتسليم مستحقاتهم المتأخرة

كشفت مصادر مطلعة، عن اعتقال عدد من الجنود الجرحى 

بمحافظة مأرب، بعد ” صحن الجن“بمنطقة  54في اللواء 

 مطالبتهم بصرف رواتبهم.

ألقت القبض على  54وأوضحت المصادر، أن قيادة اللواء 

د عدد من جرحى اللواء، وإيداعهم في سجن المعسكر بع

أشهر. 53مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ   

مرد وكانت عدد من االلوية في معسكر الشرعية، توعدت بالت

ي وترك مواقعها في الجبهات، في حال استمرت الشرعية ف

لعام المماطلة بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ سبتمبر من ا

 الماضي.

تية عن اإلدارة الذاتفاصيل اتفاق الرياض الجديد..تخلي اإلنتقالي 

عدنوقرارات مرتقبة خالل الساعات القادمة لتعين محافظ ومدير أمن ل  

ن.كشفت مصادر سياسية مطلعة عن قرارات رئاسية ستصدر خالل ساعات قليلة، لتعيين محافظ ومدير امن للعاصمة عد  

دن ومدير ي بتعيين محافظ جديد للعاصمة عواضافت المصادر انه يتوقع ان تصدر الليلة قرارات من الرئيس عبدربه منصور هاد

 المنها، عقب التوافق بين الحكومة والمجلس االنتقالي في الرياض.

الجديد  وفي ذات السياق نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر قالت انه مسؤول بحكومة الشرعية تفاصيل المقترح السعودي

 التفاق الرياض.

لك القرار.ن المجلس االنتقالي التللي عن قرار ادإدارة الااتية وإلاا  كل ما ترتب عل  ذوحسب المصدر فإن المقترح يتضمن إعال  

ن حكومة كما تضمن االتفاق إلزام االنتقالي بسحب قواته وأسلحتها من عدن تحت إشراف السعودية، كما تضمن االتفاق عدم إعال

لمجلس إعادة األوضاع في سقطرى إل  طبيعتها قبل سيطرة ا إال بعد االنتها  من تنفيا كافة البنود العسكرية في عدن وكاا

 االنتقالي.

حقائب وزارية وتوزيع باقي الحقائب غير السيادية عل   4كما كشف المصدر للجزيرة إن االتفاق تضمن حصول االنتقالي عل  

 باقي المكونات السياسية.

 5تقالي ن لالنتقالي، حيث تضمن المقترح ترشيح االنوبموجب التسريبات فإن االتفاق يمنح منصبي محافظ ومدير أمن عد

 أشلاص يلتار هادي أحدهم محافظاً لعدن.

يوماً. 03كما تضمن المقترح أن يتم تكليف رئيس الحكومة وبالتشاور مع المكونات لتشكيلها خالل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حقب وزارية ويخسر شعب باكمله 4اإلنتقالي الجنوبي يكسب   

سات حصل عليها المجلس اإلنتقالي الجنوبي في حكومة الشرعية القادمة والمناصب األخرى في مؤسكشفت الحصص التي 

 الدولة حقيقة المجلس ومشروعه الهادف للسلطة ال الستعادة دولة الجنوب التي يدعيها.

اط ارماً في األوسوفجر إعالن المجلس االنتقالي الجنوبي امس تراجعه عن فرض اإلدارة الذاتية في عدن وسقطرى سخطاً ع

لذلك  الجنوبية التي أكدت أن إعالن االنتقالي تراجعه عن الجنوب مقابل مكاسب طفيفة في حكومة الشرعية انكشاف واضح

 المجلس الذي أطلق على نفسه اليوم رصاصة الرحمة.

الجنوب  تها الرياض فيودعا العشرات من الناشطين الجنوبين الشارع الجنوبي للتحرك رفضاً لآللية السعودية التي فرض

 وتجاهلت حق الشعب الجنوبي في االستقالل.

جنوبية فوق واتهم الناشطون المجلس االنتقالي بالقيام ببيع الجنوب مقابل عدة وزارات في حكومة شكلية، مؤكدين أن القضية ال

شوارع المحافظات الجنوبية.مصالح االنتقالي واإلمارات، ومن المتوقع خروج مظاهرات عارمة ضد االنتقالي في عدد من   

 

 



 
              

 

 5صفحه 

 ألوية الحماية الرئاسية.. سالح
 الشرعية لكسب المال الحرام

 تواصل حكومة الشرعية المخترقة من حزب اإلصالح اإلخواني

يل اإلرهابي، التوسُّع في نهب األموال، تعبيًرا عن كون هذا الفص

خمة.عبارة عن مكون مليشياوي يسعى إلى تكوين الثروات الض  

شرعية ي هذا اإلطار، تتعمد قيادات الحماية الرئاسية التابعة للفف

 والخاضعة لهيمنة إخوانية، االستقطاع من رواتب الجنود، من

 أجل زيادة رواتب هذه القيادات وتضخيم ثرواتهم.

ة واشتكى جنود بألوية الحماية الرئاسية، من خصومات كبير

 طالت رواتبهم الشهرية.

، راتب آخر شهرين لكل جندي باأللويةألف ريال من  13وُخصم 

ألف ريال فقط عن شهرين. 93حيث جرى تسليم كل منهم مبلغ   

عبد  وألوية الحماية الرئاسية يقودها ناصر نجل الرئيس المؤقت

قاعدة ربه منصور هادي، وتضم فصائل إرهابية موالية لتنظيم ال

بشكل مباشر، باإلضافة إلى عناصر شمالية تابعة لحزب 

وب ح، تباشر مهام حماية النفوذ اإلخواني واستهداف الجناإلصال

 ومعاداته ليل نهار.

ِّقها ويدبرها اإلرهابي علي” األلوية الرئاسية“تحركات   يُنس 

ن محسن األحمر )نائب هادي(، وقد أعدِّ األحمر معيارين أساسيي

ا االنتماء إلى مسقط رأ س لضم العناصر إلى هذه األلوية، وهما إمِّ

إلى  –بين، أو التبعية لحزب اإلصالح اإلخواني، وركِّز هادي في أ

على جْعل العناصر المتواجدة في العاصمة  –جانب نجل هادي 

 ، ما”اإلصالح”عدن من أكثر عناصر األولية الرئاسية والًء لـ

نذ كشف نوايا الجنرال )المتورط في دعم اإلرهاب( ضد الجنوب م

 زمن بعيد.

  

ة ب األموال أمر يعبِّ ر عن أن الشرعيإقدام هذه الفصائل على نه

، تضم تجار حرب، ال يشغلهم إال تكوين الثروات ونهب األموال

 في وقٍت يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية قاتمة.

 

 

 

 

برح القائد هيثم قاسم يوجه بنقل لواء من ال
ةالى التربة لمواجهة حزب اإلصالح والشرعي  

ات م قاسم وجه بنقل قوكشفت مصادر عسكرية ان القائد هيث

ع من البرح والوازعية الى التربة بتوجيه اماراتي لمن 00اللوا

 اي خطر لحزب اإلصالح على المديرية.

ايوب “ 00وقالت المصادر ان هيثم قاسم وجه قائد اللواء 

ابقه بنقل قواته الى التربة فيما يسلم مواقعه الس” الردفاني

ازة .سينقل قوات من الفلقوات تابعه البوهارون اليافعي حيث   

وات وياتي ذلك بعد توجيهات اماراتيه لقوات العمالقة لمساندة ق

طارق عفاش التي تخوض مواجهات مع عناصر االصالح في 

التربة وماجاورها ضمن مساعيها للسيطرة على باب المندب 

 وماجاوره

 

المركز الوطني لألرصاد يتوقع مزيد من األمطار 
ل الساعات المقبلةوالعواصف الرعدية خال  

 04توقع المركز الوطني لألرصاد هطول المزيد من األمطار والعواصف الرعدية الشديدة واضطراب البحر خالل الـ  

 ساعة المقبلة.

لرياح وذكر المركز في نشرة تحذيرية اليوم، أن مزيد من األمطار المتفاوتة الشدة قد تكون شديدة الغزارة يرافقها ا

فعات ف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان، ستشهدها مناطق واسعة من سلسلة المرتالشديدة والعواص

 الجبلية الغربية من صعدة شماالً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً.

محاذية وأفاد بأن األمطار والرياح والعواصف ستشمل السواحل الغربية لمحافظات الحديدة وتعز والمناطق الداخلية ال

ظات تد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، شبوة، أبين، الضالع والبيضاء وصحاري محافلها وتم

 الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

في مجاري السيول وبطون األودية  وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول األمطار عليها من التواجد

 والتي اعتادوا عبورها بوسائل النقل.

لسحب ودعا إلى أخذ االحتياطات الالزمة من االنهيارات الصخرية واالنخفاض الملحوظ في مدى الرؤية األفقية بسبب ا

لرياح الشديدة حتماء من االمنخفضة الكثيفة والضباب، واالنزالقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية واال

 والعواصف الرعدية.

مياه كما نبه ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في ال

شرق خليج  اإلقليمية في أعالي البحار خاصة في أرخبيل سقطرى، مبيناً أنه سيكون أقل اضطراباً وارتفاعاً للموج في

جاورها في السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية. عدن وما  

ساعة الماضية، حيث تم تسجيل  04وأشار المركز إلى هطول أمطار رعدية في بعض محطات الرصد الجوية خالل الـ 

ملليمتر في  142ملليمتر في صرفيت بالمهرة، و  544ملليمتر بالكدن في الحديدة و 0042ملليمتر في السدة، و 5449

حضرموت، الفتاً إلى هطول أمطار رعدية غزيرة خارج نطاق بعض محطات الرصد الجوي.سيئون ب  

ت الميسري يوجه بإغالق فروع القطيبي لمنع صرف مرتبا
 الداخلية

” نيةالشرعية اليم”وجه وزير الداخلية بحكومة ما تسمى بـ في اطار قرارته الهادفة لمضاعفة معاناة ابناء الجنوب

الخاصة. رط بلغالق فروع صرافة القطيبي ووكالئه بجميع المحافظات لمنع صرف منتسبي القواتقرارا الى إدارة الش  

ب لوكالء وعلل الميسري في توجيهاته التعسفية ان السبب هو تجاوز إدارة البنك المركزي وإمتناعها عن صرف الروات

تعسفي  في جميع المحافظات في اجراءوكتاب الداخلية، ليصدر الميسري توجيهات الغالق القطيبي وفروعه ووكالءه 

المركزي قد  وغير قانوني يدل على تخبط الوزير الميسري، واستخدام نفوذه في االستقواء على الضعفاء. وكان البنك

ي صرف رواتب منتسبي الخاصة عبر القطيبي األمر الذي اغاض الميسري، وحول مشكلته على مصرف القطيب

جنود المحرومين منها منذ اشهر.وحرمانه المتعمد لصرف رواتب ال  

ء وقد استجابت شرطة الضالع وقامت باغالق فرع القطيبي في المدينة، كما تم إغالق فرع المكال، واغالق وكال

 القطيبي في المهرة.

ة بطريقة بدورهم، قال مراقبون أن هناك مبالغ مالية كبيرة جدا ومخصصات كانت تصرف لبعض المسؤولين في الداخلي

ي للصرافة.نونية وغير رسمية، ليتضرر والميسري واتباعه من قرار البنك لصرف رواتب الخاصة عبر القطيبغير قا  

ب وأشاروا إلى انه كانت رواتب الداخلية تصرف عبر كتاب ودوائر المالية التي تتالعب بالكشوفات وتأخذ روات

لميسري.كانت تذهب رواتبهم الى جيوب فاسدي االمفصولين والمغيبين وهذا االمر ال يستبعد ان هناك سجالت وهمية   
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ك فضحية جديدة لحكومة عبدالمل

ربطلها السفير السعودي آل جاب  

ن أثارت مصادر إعالمية نبأ ترأس السفير السعودي لدى اليم

مت محمد آل جابر للجنة عليا إلدارة الملف االقتصادي اليمني ض

اء د الملك وعدد من الوزرفي عضويتها رئيس الوزراء معين عب

جديدة  حفيظة الرأي العام المحلي في اليمن باعتبار ذلك فضيحة

 للحكومة الشرعية.

جنة واستغرب مراقبون للشأن اليمني بأن يرأس سفير دولة ل

نة اقتصادية عليا تكون الحكومة الشرعية أعضاء في هذه اللج

 التي يرأسها السفير السعودي آل جابر.

ن قبون بأن إحالة واحدا من أهم الملفات في اليمن مواعتبر المرا

ق الحكومة قبل التحالف للسفير السعودي آل جابر يعد انتقاصا بح

 الشرعية من قبل التحالف مع ارتفاع مؤشرات الفقر وشبح

اد المجاعة التي تهدد غالبية الشعب اليمني جراء تدهور االقتص

 اليمني ما ينذر بكارثة كبيرة.

ال من السعودي قد شكل لجنة تضم في عضويتها ك وكان السفير

ب رئيس الوزراء معين عبد الملك المحسوب على آل جابر ونجي

العوج وسالم بن بريك ومحمد العناني إلعداد روية لدعم 

 االقتصاد اليمني وفق برنامج اعادة اإلعمار.

جل المصادر كشفت ان الخطوات التي يقوم بها السفير هي من ا

خاصة في برامج اعادة اإلعمار والتي صاحبتها مشاريعه ال

ت ملفات فساد انكشفت من خالل الوديعة السعودية والتي ذهب

 لمصالح نافذين برعاية السفير ورئيس الوزراء الحالي

 

 

 

 

 شرعية الفساد تعطل أي تفاهمات .. مصادر

”اضاتفاق الري“ترجح تأجيل اعالن التوافق بـ   

الن نه من المرجح ان يتم تأجيل اعقالت مصادر سياسية مطلعة ا

 التوافق الذي تم التوصل اليه باتفاق الرياض.

ان التاجيل يعود لسبب عرقلة الشرعية   واشارت المصادر

عين للتوافق ووضعها شروطا اخرى اضافة الى رفضها تسمية م

 عبدالملك رئيس للوزراء.

وافادت المصادر ان مكتب الرئاسة وخاصة مدير المكتب 

 وكذا علي محسن االحمر وجالل ولد  اني عبدالله العليمياالخو

 الرئيس هادي وكذا شخصيات اخرى مثل العيسي والميسري

اء. مما يرفضون تاييد قرار تعيين معين عبدالملك رئيس للوزر

 يرجح ان يتم تأجيل اعالن التوافق السياسي.

ض في سياق متصل قالت مصادر اخرى انه من المتوقع ان تفر

للحكومة  ودية صيغة التوافق وتعيين معين عبدالملك رئيسالسع

دون االخذ برأي الشرعية او من يحاولون عرقلة اتفاق 

الرياض.. اذ ال تعير السعودية رأيهم اي اهتمام. حد وصف 

 المصادر.

  

 مكونا كرتونيا” إئتالف العيسي“صحفي جنوبي ساخرا : 

 يتزعمه رئيس مافيا

ائتالف  بن لغبر من محاوالت حزب االصالح تفريخ مكونات سياسية واطالق ما يسمىسخر الصحفي الجنوبي صالح 

في اشارة منه الى االئتالف الجنوبي الذي يتزعمه العيسي. –عليها   

ا له.وقال بن لغبر في تغريدة له على تويتر:مضحك أن تُؤلف مكونا كرتونيا وتجعل زعيم عصابة مافيا رئيس  

ثر خيبة أن تسميه ائتالفا )جنوبيا( تحت راية احتالل الجنوب.وتابع قائال:االدهي واالك  

 واضاف:بغباء يسير حزب اإلخوان في طريق التفريخ الذي جربه نظام االحتالل كثيرا وفشل ذريعا.

 واختتم تغريدته بالقول:نصيحتي لمنظومة الفساد: قد تشتري ذمما ومواقع لكن الشعوب التُشترى

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ارات تعود مجدداً الى شبوة بتعاون عصابات سرقة السي

 ميليشيا اإلخوان اإلرهابية

ها في بعد اجتياح ميليشيا الحكومة اليمنية اإلخوانية اإلرهابية المدعومة من قطر وتركيا لمحافظة #شبوة وإحتالل

 آواخر شهر اغسطس من العام الماضي عاودت عصابات سرقة السيارات مزاولتها لنشاطها مجدداً في شبوة.

لعديد من افراد وكانت قوات النخبة الشبوانية عند تثبيتها األمن واالستقرار العامين الماضيين بشبوة استطاعت ضبط ا

 عصابات سرقة السيارات بالمحافظة والذي تعود اصولهم لمحافظة مأرب والجوف وعمران.

ادوا اجتياحها للمحافظة والذي ع حيث اطلقت ميليشيا اإلخوان اإلرهابية سراح افراد عصابات سرقة السيارات بعد

عملية سرقة تعرضت لها  13مايزيد عن  0352مجدداً لنهب سيارات مواطنين شبوة وقد سجلت من بعد اغسطس 

 سيارات المواطنين بتعاون وتواطئ الميليشيا اإلخوانية.

مدينة عتق في  سيارة المواطن حسين امشبيلي الدياني للسرقة من داخل 0303يوليو  01وتعرضت يوم السبت 

يا الساعة العاشرة صباحاً وحسب مصادر أن العصابة غادرت بالسيارة لخارج المحافظة مرورا بجميع نقاط ميليش

 اإلخوان اإلرهابية المتعاونه معها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وت اجتماع إستثنائي لمقادمة ومناصب ومشائخ أعيان حضرم

 لتدارس أوضاع واستحقاقات المحافظة

لمناقشة  م الثالثاء بمنطقة العيون مقادمة ومناصب ومشائخ أعيان حضرموت بشكل استثنائي وذلكاجتمع صباح اليو

 أوضاع حضرموت واستحقاقاتها .

دارس واكدت الشخصيات القبلية من مقادمة ومناصب ومشائخ حضرموت في اجتماعها االستثنائي الهام لمناقشة وت

 أوضاع المحافظة .

استعادة ات المجلس االنتقالي الجنوبي وان حضرموت هي العمق االستراتيجي للجنوب وواكد المجتمعون تأييدهم لخطو

 . الدوله الجنوبيه مطلب كل حضرمي جنوبي شريف
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الب مسلحي اإلصالح يستهدفون تظاهرة تط
 بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الحمادي

وم استهدف مسلحون تابعين لحزب اإلصالح تظاهرة حاشدة الي

 العين بمديرية المواسط غرب مدينة تعز، تطالب في منطقة

مدرع  01بسرعة محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قائد اللواء 

 العميد عدنان الحمادي.

ل ودعا المشاركون في المسيرة لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيا

الحمادي ووقف التحشيد العسكري في الحجرية، ومحاوالت 

 اإلصالح تفجير الوضع عسكريا.

مت نقطة عسكرية بعزلة حوبان قدس على إطالق النار واقد

بة باتجاه المتظاهرين، دون معرفة عدد اإلصابات حتى وقت كتا

 الخبر

 
 
 
 
 
 
 

قادة الحماية الرئاسية يسطون عل  رواتب 
 الجنود

ت شكا جنود بألوية الحماية الرئاسية، من خصومات كبيرة طال

 رواتبهم الشهرية.

ألف ريال  13-03صومات تبدأ من وقالوا في شكواهم ان الخ

هم من راتب آخر شهرين لكل جندي باأللوية، حيث جرى تسليم

ألف ريال فقط عن شهرين. 93مبلغ   

مدرع حماية رئاسية ممثلة بالعميد  02وواصلت قيادة اللواء 

سها عبدالله الصبيحي، خصم مرتبات الجنود شهريا التي يمار

قائد  د الصبيحي وهو شقيقمدير مكتب قائد اللواء أبو بكر احم

 اللواء

 
 

 
 
 
 
 
 

 اجتماع أمني في المهرة لمواصلة منع فعاليات
 ادإنتقالي في المحافظة

الح اجتمع عدد من القيادات األمنية التابعة للشرعية وحزب اإلص

 اليوم األحد في الغيظة لوضع خطة انتشار أمني جديدة

تقتلي لس اإلنواقر المجتمعين وضع خطة انتشار أمنية تمنع المج

 من اقامة اي فعالية تؤيده في المحافظة.

ي المهرة وتواصل الشرعية قمع المتظاهرين التابعين لالنتقالي ف

 ومنع اقامة اي فعالية لهم

 

الة العسكريون المعتصمون بعدن يحددون مكان لص
 العيد

ة مصلى عيد عتصام الحقوقي العام الساححددت الهيئة العسكرية العليا للجيش واألمن الجنوبي واللجنة التحضيرية لال

 االضحى المبارك.

 وصرح نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش واألمن الجنوبي العميد صالح القاضي

 ان صالة العيد ستكون في مخيم العتصام أمام بوابه قيادة التحالف العربي الذي دعت له الهيئة.

مخيمات الداء تايم كافة أبناء القوات المسلحة واألمن الى االحتشاد في ال ودعا العميد القاضي في تصريح لصحيفة عدن

عالم هذا نداء الواجب السماع صوتكم الي ال“صالة العيد مع إخواتهم الذين أمضوا اربعة أسابيع من االعتصام وقال : 

”.لمكتسبةه كافة الحقوق االرفع الظلم عليكم واسماعهم صوت الحق بلنصافنا ورفع الظلم والتهميش على جيشنا ومنح  

مقومات وأعتبر القاضي ان مشاركة الجنوبيين في هذا اليوم المبارك فرصة لشعبنا للتأكيد على حقوقه والمطاللة ب

اعادة العيش الكريم في ارضنا من خدمات اساسية من كهرباء ومياه وإصالح البنية التحتية من طرق وصرف صحي و

فساد واصالح االقتصاد والعملة واألسعار ودعم وإصالح المنظومة االمنية.اعمار ما دمرته الحرب وانها ال  

نا غنية بمنحنا اعتصامنا مستمر حتى إستعادة حقوقنا وارض“وأكد العميد القاضي في سياق تصريحه لصحيفة عدن تايم 

جتمع المدني منظمات الم ، داعيا كل الشباب وكل العسكريين بمختلف رتبهم وكل” حقوقنا واالستجابة لمتطلبات حياتنا

هم والمكونات الثورية الجنوبية وكل مظلوم ومؤمن باستقالل الجنوب المشاركة الفعالة يوم صالة العيد مع إخوان

رار انه هذا اقل واجب يقدم الحماة الوطن وقضية شعبنا ونقول للجميع ومنهم في مراكز صنع الق“المعتصمين وقال : 

”.ا فأن ثورة الجياع ورفع الظلم وتصحيح المسار قادمة ال محالةدون حل او التجاوب مع مطالبن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صراع جديد في أبين..العيسي يدخل خط المواجهة

تمثيل دعا االئتالف الوطني الجنوبي الذي يقوده أحمد العيسي نائب مدير مكتب هادي للتظاهر في أبين للمطالبة ب

د لمقاسمة حصول على حصة في الحكومة الجديدة أنها بمثابة صراع جدياالئتالف باسم أبين في مفاوضات الرياض وال

 االنتقالي حصته في الحكومة الجديدة.

س واعتبر مراقبون أن ذلك يعد مؤشراً على بروز صراع جديد بين مكون جنوبي يتبع الرئيس هادي وبين المجل

لتي من استعداده لمواجهة مظاهرة ائتالف العيسي ااالنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارات، خاصة وقد أبدى االنتقالي 

 المزمع إقامتها في مديرية لودر غداً اإلثنين.

ة بين ويضيف المراقبون إن هناك سباقاً على حصة المحافظات الجنوبية في الحكومة الجديدة التي ستكون مناصف

د مناصريه خاصة وأن االنتقالي سعى لحش الشمال والجنوب، الفتين إلى أن السباق قد يتحول إلى صدام بين الطرفين

 في المديرية ذاتها غداً اإلثنين تحت عنوان إقامة مهرجان تأبيني لثالثة من قادته في المديرية.

 
 
  
 
 
 
 

في جدة” اليمنية ” جرا  خلل فني.. هبوط اضطراري لطائرة   

خلل فني.ي مطار جدة السعودي إثر تعرضها لهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، اليوم اإلثنين، اضطرارياً، ف  

الخطوطوقالت مصادر مالحية إن طائرة  راكباً في  512اليمنية، كانت قد أقلعت من مطار عدن وعلى متنها  الجوية 

 رحلة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتضطر للهبوط في مطار جدة الدولي.

ات الطائرة.وأرجعت المصادر الهبوط االضطراري إلى خلل في محرك  

 ولم تشر المصادر إلى وجود إصابات بين الركاب

 
 

 


