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م 6262 \ 26 \ 62 واالربعون  السابعلعدد ا  

مقرب من صالح يهاجم اإلمارات 
ويتهمها باستخدام طارق إلحتالل 

 الساحل الغربي
 

ي شبوة اإلنتقالي يستعد لنشر قواته ف
 ووادي حضرموت والمهرة

 
 

نتقالي يهاجم الحكومة الجديدة اال
ينويحذر معين من استفزاز الجنوبي  

 

فضائح كبرى عن نهب وإستحواذ 
ة للمال العام في عدن نقطة أمنية واحد

مليون ريال3تصدر يوميا   
 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

ة د الجنوبي للسعوديأسرو في الح
واستثنتهم الشرعية من صفقة 

التبادل.. األفراج عن عدد من األسر 
بتفاوض بين اللواء الرابع حزم 

 والحوثيين
 



 
              

 

 2صفحه 

 سخط كبير في عدن لعدم تراجع
 األسعار في المدينة

ابدى مواطنون وتجار تجزئة سخطهم من عدم  

الت تراجع األسعار في مدينة عدن، رغم االنخفاض الكبير للعم

ية امام الريال اليمنياألجنب . 

ول وشهدت االسعار ارتفاعا جنونيا خالل الفترة الماضية مع وص

رياال يمنيا، وخالل االيام  ٠٩٩سعر صرف الدوالر الى قرابة 

رياال، اال ان اسعار المواد الغذائية  ٠٦٩الماضية سجل الدوالر 

 .واالدوية وغيرها حافظت على ارتفاعها

ض قالة من رفض تجار الجملة خفوشكا صالح الحضرمي مالك ب

 اسعار الغذاء والتموينيات رغم انخفاض الدوالر منذ اسبوع،

 مؤكدا ان االسعار شهدت ارتفاعا يوميا خالل الفترة الماضية

 .بزعم ارتفاع الدوالر

وال تمارس الجهات الرقابية في عدن، اي دور لضبط االسعار 

ن ف بالسعر بيوهو ما سهل التالعب والمضاربات ووجرد اختال

 .محل واخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 النخبة الشبوانية تعود الى شبوة
 وقوات الشرعية تطرد من عدن

وصلت قوة عسكرية مكونة من مدرعات واطقم عصر اليوم 

 .الخميس مدينة عتق بمحافظة شبوة قادمة من عدن

مصادر عسكرية اكدت ان القوة هدفها اإلشراف على تنفيذ 

ظه نشر قوات النخبة في المحاف#اتفاق_الرياض في #شبوة و 

 .واالشراف على عمليات مكافحة االرهاب

رعية النخبة الشبوانية وبعد عامين تقريبا من تمكن قوات الش

تية اخراجها من شبوة ستعود الى شبوة بتوجيهات سعودية امارا

وبدون عودة قوات الشرعية الى عدن والتي اخرجها االنتقالي 

 .الجنوبي العام الماضي

 الخطوة في اتفاق الرياض جعلت الشرعية في موقف حرج هذه

ن امام المجتمع في الداخل والخارج حيث يهدف اإلتفاق الى تمكي

 .اإلنتقالي من محافظات الجنوب واخراج الشرعية منها

 

 

 

 

ي فضائح كبرى عن نهب وإستحواذ للمال العام ف
مليون ريال3عدن نقطة أمنية واحدة تصدر يوميا   

رية عام مديرية المنصورة احمد علي الداؤودي عن فضائح فساد وسرقة ونهب للمال العام مدي كشف مدير 

 المنصورة

الف ريال  3٩٩وقال الداؤودي في مقابلة مع إذاعة هنا أن نقطة الرباط كانت تحصل قبل مجيئ المحافظ لملس باليوم 

ذا دة النظر في تحصيل النقطة وعلى إثر هيمني وعندما جاء المحافظ لملس وجلس مع مدير مصلحة الضرائب العا

مليون ريال يعني قرابة ريال في السنة وهذه سرقة كبيرة 3الجلوس اليوم النقطة تورد  . 

األزمات  ويؤكد مراقبون ان عائدات عدن تكفي لتوفير الخدمات ألبناء المحافظة حيث تأتي تلك العائداتوسط تفافم

 وانعدام الخدمات والمرتبات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليافعي مهاجماً إعالم االخوان: يحرضون على 
 الجنوب وقواته وهم نازحين في عدن

اليمني  شن الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي هجوماً عنيفاً على المنظومة االعالمية لحزب االصالح

 .الذين سخروا كل امكانياتهم للتحريض على االنتقالي والقوات الجنوبية

االعالمية  يافعي في تغريدات له على تويتر:اخر من يتكلم على انتهاكات مليشيا الحوثي هم االخوان ومنظومتهموقال ال

 .النهم هم من شجعه وصور للمواطن الشمالي ان الحوثي الخيار األمثل لهم

ارع في ريض الشواردف بالقول:والله لو كان سخروا امكانياتهم التي وجهوها صوب الجنوب وقواته لفضح الحوثي وتح

صلت الشمال عليه كان تحررت صنعاء وانتفض المواطن ضد الحوثي لكن حرضوا على القوات التي حررت الجنوب وو

دن الى الحديدة،صوروا عدن انها بؤرة الفوضى واالرهاب وان مناطق سيطرة الحوثي جنة، مع انهم نازحين جلهم في ع

لجنوبية عدو للمواطن الشمالي وان الحوثي افضل لهمويكتبون من عدن ! صوروا االنتقالي والقوات ا  . 

توسع واضاف: دعموا االقتتال الداخلي والزج بالقوات من الجوف ومأرب الى ابين لقتال ابناء الجنوب بينما الحوثي ي

 .ويمد رجوله في الجوف و مأرب

المواقف،  يشوا رغد الحياة، من بيعواختتم تغريداته بالقول:صحيح رموزهم االعالمية والسياسية بيجمعوا فلوس ويع

 . لكن الثمن بيكون مضاعف على مناطقهم واهلهم وبتحل عليهم اللعنات ولن يروا عافية في الدنيا واالخرة

 

 



 
              

 

 3صفحه 

تعزيزات عسكرية سعودية 
 تصل المهرة

ع ضمن خطتها للسيطرة الكاملة على محافظة المهرة وباتفاق م 

ة تعزيزات عسكري الرئيس هادي وحكوماته المتعاقبة وصلت

 .سعودية الى منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان

 عن وقال رئيس لجنة اعتصام شحن الشيخ حميد زعبنوت، نقال

تعزيزات عسكرية مكونة من “مصادر وصفها بالخاصة، إن 

مدرعات وشاحنة عسكرية وسيارة اسعاف وعدد من األطقم 

وات اضع لقوصلت مساء الثالثاء، إلى مطار الغيضة الدولي الخ

بحسب وصفه” االحتالل السعودي قادمة من حضرموت . 

آلية عسكرية ما  51وفي التفاصيل قالت مصادر محلية أن نحو 

بين مدرعات وأطقم وقاطرة محمله بأسلحة، وصلت إلى مطار 

 .الغيضة الدولي الذي تتخذه القوات السعودية مقرا لها

 فيذ اتفاقوحذت لجنة اعتصام المهرة في وقت سابق من تن

ق الرياض الدي يهدف إلى احتالل المحافظات الجنوبية وتطبي

 .نموذج سقطرى في المهرة

 

 

 

 

 

 

 

ار قوات الحزام تواصل ابإنتش
ل في عدن استعدادا إلستقبا

 الحكومة

دادا تواصل قوات الحزام األمني انتشارها في شوارع عدن أستع 

قاً هوري توافالستقبال الحكومة الجديدة التي صدر بها قرار جم

يه مع بنود اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربيه السعود

بي واشرفت على تنفيذ بنوده بين المجلس االنتقالي الجنو

 .والحكومة الشرعيه

نفيذ ويقود العميد جالل الربيعي قائد الحزام األمني بعدن مهمة ت

ف يالخطة األمنيه من خالل نشر الدوريات والنقاط األمنيه وتكث

كومة عمل األجهزة االستخباراتيه والجنائية استعدادا لوصول الح

 . المتوافق عليها االسبوع القادم

اإلنتشار األمني لقوات الحزام دون سواها وعدم عودة قوات 

ناع الشرعية وحزب اإلصالح بعدن يؤكد نجاح اإلنتقالي في اق

يا كرالتحالف بعدم عودة قوات الشرعية وتسليم عدن أمنيا وعس

 لإلنتقالي وقوات السعودية

 

من  االنتقالي يهاجم الحكومة الجديدة ويحذر معين
 استفزاز الجنوبيين

 51هجوم حاد على رئيس الحكومة الجديدة التي تم اإلعالن عنها في  -األربعاء-شن قيادي في المجلس االنتقالي 

لي قبل حوالي عام ونصف العامديسمبر الجاري، وفق اتفاق الرياض الُموقّع بين الشرعية واالنتقا . 

كومة رئيس الح -”تويتر“في تغريدة على -وحذّر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية في المجلس، وضاح بن عطية 

 .الجديدة معين عبدالملك من استفزاز الجنوبيين كما فعل سلفه أحمد عبيد بن دغر

ه ال يستطيع حافظة تعز التي ينتمي إليها.. موضحاً أنوأكد بن عطية أن معين عبدالملك لم يستطع تطبيع األوضاع في م

 .توحيد شارع جمال وحي الجحملية بمدينة تعز، حد تعبيره

 .وأشار إلى أن معين عبدالملك في حال استمراره باستفزاز الجنوبيين سيجد نفسه أمام أمواج قد تُغرقه

داً، خصوصاً مدة طويلة، كون التباينات بينهما كبيرة جوتوقَّع مراقبون عدم استمرار الشراكة بين الشرعية واالنتقالي ل

ية من قِبل الشرعية في إنهاء التوتُّر بالمحافظة بعد رفض االنتقالي تسليم معسكراته في أبين، إضافة إلى عدم الِجّدِ . 

يؤدي إلى س وأكد المراقبون أن استمرار التوتُّر السياسي والعسكري واألمني بين الطرفين في المحافظات الجنوبية؛

دمة إفشال اتفاق الرياض واإلطاحة بالحكومة التي تم تشكيلها من أجل إرضاء األحزاب السياسية وليس من أجل خ

 .المواطنين الذين يفتقرون إلى أبسط الخدمات األساسية

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

لقوات احتدام الصراع بين مليشيا الشرعية في شبوة..ا
 الخاصة ترفض توجيهات مدير األمن

شفت وثيقة مسربة عن صراع محتدم يدور بين تشكيالت ميليشيا اإلخوان بمحافظة شبوةك  . 

ة الجندي وفي الوثيقة وجه مدير أمن شبوة عوض مسعود الدحبول ، قائد ميليشيا القوات الخاصة بالمحافظة، إلى احال

إطالق  الستكمال إجراءاته، أوإلى البحث الجنائي ” محسن محمد سالم طاب الصوة الخليفي“المعتقل في نخبة شبوة 

 .سراحه إذا لم تكن عليه قضية

 .وبالرغم من توجيهات الدحبول لقائد الخاصة إال أن األخير لم يستجب لهذا التوجيه

 .وتعمل القوات الخاصة كجهاز منفصل عن مدير األمن بالمحافظة، وهو األمر الذي يثير حفيظة األخير

المحافظة  هو شخصية لم تكن معروفة في شبوة، ودفع به اإلخوان إلى الواجهة فيويقود هذا التشكيل عبدربه لعكب، و

9٩5٠بعد معارك أغسطس  . 

 



 
              

 

 4صفحه 

نجاة قيادي في الحزام األمني من 
 محاولة اغتيال بعدن

قائد الحزام األمني في محافظة لحج، العميد وضاح عمر  نجا

رة عبدالعزيز من محاولة اغتيال تعرض لها في مديرية المنصو

عدن بعد يومين من اقالته من منصبهب  

ظة مصادر في الحزام األمني اكدت إنقائد الحزام األمني في محاف

ا لحج، العميد وضاح عمر عبدالعزيز مسلحين مجهولين أطلقو

الرصاص على قائد الحزام األمني في محافظة لحج، العميد 

ورة، وضاح عمر عبدالعزيز، أثناء مروره في الكورنيش بالمنص

قام مرافقوه بالرد على المسلحين بإطالق النار إال أن حيث 

 .األخيرين الذوا بالفرار

ي وأفادت المصادر بأن العميد وضاح ومرافقيه لم يتعرضوا أل

 .إصابات

أيام من قرار قائد قوات الدعم واإلسناد، العميد  3يأتي ذلك بعد 

ي محسن الوالي، إيقاف وضاح عمر عبدالعزيز قائد الحزام األمن

بين منه  بمحافظ لحج عن العمل، على خلفية تعيينه أحد الُمقرَّ

 .نائباً له دون العودة إلى الجهة الُمشرفة عليه

مني وكان وضاح بن عمر عبدالعزيز يشغل منصب قائد الحزام األ

ي في عدن قبل نقله إلى لحج، حيث تعرض لمحاولة اغتيال ف

ً  9٩5٠نهاية أغسطس  أمنياً  م بعبوة ناسفة استهدفت طقما

لشيخ بالقرب من البنك العربي بجانب جولة القاهرة في مديرية ا

 .عثمان، ولكنه نجا بينما لم يتم ضبط الجناة حتى اللحظة

 ويرى مراقبون أن محاولة اغتيال القيادي األمني في المجلس

، خصوصاً االنتقالي وضاح عبدالعزيز تأتي ضمن تصفيات بينية

من إقالتهأن العملية جاءت بعد يومين  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

عدن تشهد أول احتجاجات ضد 
 الحكومة الجديدة

في اول احتجاجات بعد تشكيل الحكومة الجديدة شهدت عدن 

 .اليوم الثالثاء، تظاهرة للعشرات للمطالبة بتوفير المياه

ات شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثالثاء، تظاهرة للعشر

 .للمطالبة بتوفير المياه

ة محتجون في مديرية المعال الحكومة الجديدة بحل أزموطالب ال

 .المياه المنقطعة عن أحيائهم منذ أشهر

وحمل المتظاهرون بعض األواني الفارغة، كتعبير عن انعدام 

 .المياه في منازلهم

 

 
 

م أسرو في الحد الجنوبي للسعودية واستثنته
ن الشرعية من صفقة التبادل.. األفراج عن عدد م

يناوض بين اللواء الرابع حزم والحوثياألسر بتف  

يين بتفاوض أسرو في الحد الجنوبي للملكة واستثنتهم الشرعية من صفقة تبادل.. الحوثيين يفرجون عن أسرى جنوب

 مع اللواء الرابع حزم

عن م توصلت قيادة اللواء الرابع حزم الى اتفاق مع الحوثيين لالفراج عن أسرى جنوبيين تم أسرهم اثناء دفاعه

 . السعودية في الحد الجنوبي

شهر الماضياألسرى الجنوبيين إستثنتهم الشرعية والسعودية وتخلت عنهم في صفقة التبادل الكبيرة التي تمت ال  

 ديسمبر في منطقة عيريم بالقبيطة بمحافظة لحج وباشراف مباشر من قيادة 99وأفرج بعد ظهر هذا اليوم الثالثاء

باسرى من  بالمهام القتالية في جبهة الصبيحة حيفان وعيريم عملية تبادل أسرى جنوبيين اللواء الرابع حزم القائم

 الحوثيين

طرفين وتمت عملية تبادل األسرى بكل نجاح في منطقة عيريم بالقبيطة بعد مفاوضات دامت اشهر عبر وسطاء من ال

أسرى وهمقامت بها قيادة اللواء الرابع حزم بموجبها أفضت إلى تحرير عدد خمسة   : 

 االسير رامز عبدالقادر الحنيشي

 االسير تميم احمد محمد

 االسير ياسين عبده مقبل الجبولي

 االسير انور فيصل ناصر

 االسير طالل ردمان محمد

 .مقابل إطالق سراح عشرة أسرى من الحوثيين

 

 
 
 
 
 
 

 صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تسعى لمنح بن
 سلمان الحصانة في قضية الجبري

سعودي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس طلبا لتوفير الحصانة لولي العهد ال” واشنطن بوست“فادت صحيفة أ

 .األمير محمد بن سلمان من المالحقة القضائية في قضية رفعها ضده سعد الجبري

يكية وجهت ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه، وعن وثيقة اطلعت عليها، أن الخارجية األمر

نبغي عليها استفسارا لمحامي المسؤول األمني السعودي السابق سعد الجبري، طلبت فيه تقييماته القانونية لما إذا ي

ضده  الموافقة على طلب السعودية منح الحصانة لولي العهد السعودي في ظل الدعوى القضائية التي أقامها الجبري

 .أمام المحكمة األمريكية

دار يرد محامو الجبري على استفسار الخارجية األمريكية بعد عيد رأس السنة وأن يطلبوا عدم إص ومن المتوقع أن

واشنطن بوست“التوصية بمنح الحصانة حسب  ”. 

زارة ويشار إلى أن الخارجية األمريكية من المقرر أن تصدر توصيتها بعد التشاور مع الجهات األخرى، وستقدمها لو

لزما بالنسبة للمحكمة الفدراليةالعدل التي سيكون طلبها م . 

رى تم ومن شأن توصية الخارجية األمريكية أن تؤدي إلى شطب محمد بن سلمان من قائمة المدعى عليهم في قضايا أخ

تشويه “دف رفعها ضده في الواليات المتحدة، وخاصة قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وقضية قرصنة بيانات به

القطرية” الجزيرة“العاملة في قناة  الصحفية غادة عويس” سمعة . 

إلى أن محامي الجبري وابن سلمان رفضوا التعليق” واشنطن بوست“وأشارت  . 

تحدة إذا تمت الموافقة، فإن الواليات الم“ونقلت الصحيفة عن خالد الجبري نجل المسؤول األمني السابق قوله إنه 

ي اغتيال ي نجح من خاللها باغتيال جمال خاشقجي وفشل فستمنح بالتالي لمحمد بن سلمان الحصانة للتصرفات الت

 .”والدي

إلى الحكم،  وتشير الصحيفة إلى أن الحصول على الحصانة سيكون أصعب بعد وصول إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن

ي للعملية ريكحيث سبق لبايدن أن تعهد بإعادة النظر في العالقات مع السعودية بعد اغتيال خاشقجي وإنهاء الدعم األم

 .العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن
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أثار سخرية على مواقع 
ن التواصل..لواء للشرعية يعلن ع

 فقدان مدفع

اخرى  تتوالى فضائح الشرعية وقياداتها العسكرية من جبهة الى

 حيث اثار اعالن نشره لواء عسكري موالي لالخوان المسلمين

ل االجتماعيبتعز السخرية على شبكات التواص  . 

ولي ونشرت قيادة اللواء الرابع مشاة والذي يقوده ابوبكر الجب

احد المقربين من الجنرال اليمني علي محسن االحمر اعالنا 

 .وصفته بالهام حول فقدان مدفع هاون في جبهة األحكوم

ده ودعا االعالن من يعثر على الهاون تسليمه لمنزل االستاذ عب

 .نعمان وله مكافئة

الن اثار سخرية الناشطين الذين دعوا لمحاكمة قادة هذه االع

 االلوية التي حولت المؤسسة العسكرية الى مثار للسخرية

 .بفشلها

 

 

 

 

 

 

 

 

ارة عودة مسلسل اختطاف الفتيات وتج
 المخدرات في شوارع عدن

 عاد مسلسل اختطاف الفتيات الى عدن من جديد حيث تداولت

 رة لفتاة اختفت فجأة فيمواقع في عدن، يوم االثنين، صو

فتيات المدينة في حادثة قد تلقي بظاللها على مسلسل اختفاء ال

ميا الذي كانت المدينة شهدته خالل الفترة الماضية وتراجع اعال

هكذا  بفعل ضغوط على االهالي من قبل الفصائل المتورطة بمثل

رة جرائم والثقافة التقليدية في مجتمع محافظ، واضطرت االس

 في محاولة” التي تعاني من حالة نفسية”ابنتها بـلوصف 

 للمساعدة في البحث عنها

يتزامن اعالن االسرة مع انباء عن اصابة مهندسة وزميلتها 

خالل محاولة اختطافهن من على متن سيارتهن بمديرية 

ا خورمكسر.. ووقعت الحادثة خلف مدرسة خليفة للبنات عندم

ة لفتاتين في محاولاعترض مسلحين على متن طقم سيارة ا

الختطافهن مما دفعهن للفرار بالسيارة اعقبها حادث مروري 

 مروع اسفر عن اصابة الفتاتين وتدخل المواطنين

بيرة من في السياق ذاته، اعلنت فصائل االنتقالي ضبط كميات ك

المخدرات خالل عملية ترويج لها في شوارع مديرية الشيخ 

لط بضعة كيلوجرامات قد تسعثمان، وهذه الكمية التي تقدر ب

قالي الضوء ايضا على كمية المخدرات التي اعلنت فصائل االنت

اعتراضها باألطنان قبل اشهر وال يزال مصيرها مجهوال بعد 

االماراتي -تدخل قوات التحالف السعودي . 

 

مقرب من صالح يهاجم اإلمارات ويتهمها باستخدام 
 طارق إلحتالل الساحل الغربي

والية في المؤتمر الشعبي العام ومقرب من علي عبدالله صالح وعائلته هجوما حادا على طارق والقوات المشن قيادي  

 لإلمارات في الساحل الغربي محذرا من احتالل اإلمارات لمناطق الساحل

في  حذر من فتح جبهات جديدة للمقاتلين” محمد المسوري“المحامي السابق للرئيس للهالك علي عبدالله صالح   

 .الساحل الغربي

تجرد تام على جبهات أخرى للمقالتين في الساحل الغربي، لكنه بعد تحليل ب وقال المسوري انه كان من المطالببن بفتح 

 .حد قوله تأكد انهم ال يمكلون قرار أنفسهم كون االمر بيد اإلمارات وهي المتحكم بكل شيء

وهذا نصه” فيسبوك“جاء ذلك خالل منشور نشره المسوري على حسابه في  : 

 ..لهذا السبب

 .ال تفتحوا لجماعة الساحل جبهة جديدة

 المحامي محمدمحمدالمسوري

دكنت من أوائل المطالبين بفتح جبهات أخرى لجماعة الساحل الغربي بدالً من جلوسهم وتعللهم بإتفاق السوي . 

 .ولكنني بعد مراجعة الصورة بهدوء وتحليل الواقع بتجرد تام

تأكد الكثير بأنهم اليملكون قرار أنفسهم كون األمر بيد اإلمارات في كل شيئتأكدت كما  . 

 .فأنني بذلك أول المعارضين والرافضين لهذه الفكرة

 .ألن تمكينهم من ذلك معناه تمكين اإلمارات من السيطرة على مناطق أخرى بعد السواحل والموانئ والجزر

واتها من كل المناطق اليمنيةفي الوقت الذي نطالب برفع يد اإلمارات وأد . 

 !فكيف نسمح لإلمارات بالسيطرة على أماكن أخرى تحت ذريعة فتح جبهات أخرى للعاملين تحت إمرتها؟

 .قبل عامين تقريباً وفي القاهرة

 .قيادي كبير وبارز )ع.ص(

 .عندما كنا نتحدث عن الساحل واإلمارات وإنزعاجه مني بسبب كتاباتي ضد اإلمارات

تعال زور الساحل وشوف أيش بنعمل هناك ثم تراجع فوراً قائالً قال لي  . 

 (أووووف ال ال ال اإلمارات لن تسمح لك بزيارة الساحل)

 .فقلت له يعني كالمي الذي زعلك صحيح

 .فصمت ولَم يستطع الرد

 .هذه هي الحقيقة التي جاءت )زلة لسان( من هذا القيادي الذي يخاف منه البعض

مرة الناهية واليستطيع أحد كبيراً أو صغيراً معارضتهافاإلمارات هي األ . 

 .من يرى جماعة الساحل بعين العاطفة يعتقد أنهم أبطال التحرير واإلنقاذ

 .ومن يراهم بعين الوطنية يجد فعالً بأنهم بحاجة لتحريرهم من اإلمارات أوالً قبل أن تطالبوهم بالتحرير

لحقيقةفمن يعرف المشهد عن قرب يتأكد من هذه ا . 

 .فأتركوا العاطفة وفكروا بعقولكم هداكم الله

 ..المهم وبإختصار وبدون زعل

 .سيكونوا قوات تحليل ال قوات تحرير
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زل لصوص يعتدون على صاحبة من
مليون ريال  5وينهبون ذهب ب 

 في تبن بلحج

ت نتيجة لإلنفالت األمني الذي تشهده لحج تعرض 

حادة، اثر مداهمة مجهولين صباح اليوم امرأة للخدش بسكين 

الم بمالبس نسائية قاموا باالعتداء على زوجة المواطن ساهر س

 .درويش بمنطقة بئر ناصر بتبن لحج

إلى  حيث قام فريق من إدارة البحث الجنائي والتكنيك بالنزول

 . المنزل وأخذ البصمات وتصويره

 وقال المواطن ساهر سالم درويش :أن امرأتين يرتدون عبايات

وهم من السود قاموا بمداهمة المنزل واستغلوا لحظة خروجه 

.حيث دخلوا إلى المطبخ مباشرة وأخذوا سكين وطلبوا من 

ب زوجته فتح علبة الذهب وتسليمهم مابداخله وكان بها طقم ذه

مليون ريال وهو  1وعشرون الف ريال ويقدر قيمة الذهب ب

شوالية وبدلة ذهب 9عبارة عن دبلتين و  . 

لمهم بخدش الزوجة بالسكين في صدرها وايديها حتى تس وقاموا

 . الذهب والمبلغ وتواروا عن األنظار

وقال عدد من الجيران أن هذه الواقعة ألول مرة تحدث بالمنطقة 

 . وبهذه الجرأة بمداهمة منزل بالصباح

عن  والتزال التحقيقات جارية من قبل أمن مديرية تبن للكشف

لبحث جاري عن منفذي االعتداء على مالبسات هذا الحادث وا

 . المرأة والذهب الذي تمت سرقته من المنزل

 

 

 

 

 

 

 اإلنتقالي يستعد لنشر قواته في
 شبوة ووادي حضرموت والمهرة

قاء اكد رئيس المجلس االنتقالي اللواء عيدروس الزبيدي خاللل

تعد السفير الصيني في الرياض ان القوات الجنوبية تس  جمع

 ي محافظة شبوة ووادي حضرموت ومحافظة المهرةلالنتشار ف

 .في االيام القادمة وفقا لما جاء في اتفاق الرياض

نوب حديث اإلنتقالي عن استعداده لنشر قواته في محافظات الج

ولة اثار حفيضة الشرعية ومليشيا اإلخوان الذين اعتبروه محا

 .التفاف على اتفاق الرياض

ياض زب اإلصالح ان اتفاق الرواعتبر مسؤولين في الشرعية وح

ات تحاول استغالله اإلمارات لتمكين اإلنتقالي من بقية محافظ

 .الجنوب وتسليمها له ودعمه لفرض سيطرته عليها بالقوة

 

ة نواب يمنيون يهددون بعدم منح الثقة للحكوم
 الجديدة

قة يمني، باإلمتناع عن منح الثلخلوها من ممثلين عن إقليم تهامة والمرأة هدد عدد من أعضاء البرلمان ال 

 .للحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مساء الجمعة بناء على #اتفاق_الرياض

( إلى جاء ذلك في رسالة إعتراض بعثها النواب )صخر الوجيه، عبدالكريم األسلمي، مفضل األبارة، شوقي القاضي

 .الرئيس هادي، أمس األحد

إلى أن  ، مشيرين”غييب إقليم تهامة وعدم تمثيله في تشكيلة هذه الحكومةتهميش وت“واستغرب النواب، مما أسموه 

ة وريمة والمحويت، وفيه ) ( دائرة انتخابية، وعدد سكانه أكثر ٠9هذا اإلقليم يضم أربع محافظات هي: الحديدة وَحجَّ

( ماليين شخص٦من ) . 

تند على في الحكومة رغم أن قرار تشكيلها اس عدم تمثيل النساء،“الرسالة شملت أيضاً اعتراض واستغراب النواب من 

( من النساء%3٩مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تفرض نسبة ما ال يقل عن ) ”. 

مخرجات  تالفي هذين الخطأين الجسيمين اللذين يخالن بمبدأ الشراكة ويتعارضان مع“وقال البرلمانيون إنهم يأملون 

 .“ مؤتمر الحوار الوطني

قليم تهامة استخدام حقهم الدستوري والقانوني للتعبير عن رفضهم لهذا التهميش واإلقصاء إل“ألربعة بـ وهدد النواب ا

 .”وللنساء في تشكيل الحكومة الجديدة بالتحفظ واإلمتناع عن منحها الثقة البرلمانية

بل أسماءهم إليها ق وأفادت مصادر مطلعة، أن رسالة النواب سيتم عرضها على بقيةالنواب الموالين للشرعية لضم

 .تقديمها للرئيس هادي

وزيراً، خلت  92والجمعة الماضية، أصدر الرئيس هادي قراراً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبدالملك وعضوية 

 .من ممثلين عن أقليم تهامة والنساء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قوة اإلصالح يسيطر على قطاع نفطي في شبوة ب
 عسكرية استقدمها من مأرب

ت مصادر محلية في مديرية وادي جردان ان قوة عسكرية قادمة من محافظة مأرب، دخلت الى قطاع نفطي في قال

 .صحراء محافظة شبوة قبل قليل

في ” النفطي 4قطاع “النقعة بمنطقة العلم  مارب دخلت معسكر وقالت المصادر ان قوة عسكرية قادمة من محافظة

الحدشبوة مساء ا جردان بمحافظة مديرية . 

د امتار من فيما تتوارد انباء اخرى عن ان قوات اخرى يعتقد انها تتبع حزب االصالح االخواني تقترب وتتمركز على بع

 .معسكر العلم التابع للتحالف العربي في صحراء شبوة

لعربي للتحالف اوال تتوفر معلومات اوفى عن هذا االمر، اال انها تأتي في الوقت الذي تحاول ميليشيا اخوانية مناهظة 

 .بعرقلة جهوده ومضايقة قواته في اليمن، في اطار اجندات اقليمية مشبوهة

المليشيا  تصعيد“  وفي أول تعليق على الواقعة، قال الناشط والكاتب السياسي الجنوبي احمد الربيزي على تويتر:

الح ت مصادر ان مليشيا حزب اإلصاإلخونجية في شبوة، عبر أدواتها )بن عديو ولعكب( عمل غير مسؤول، حيث قال

لنخبة من تقوم حالياً بمحاصرة وأعتداء آثم على معسكرات النخبة الشبوانية هناك، هذه األعمال لن تجدي ألنها لن تثني ا

 ”تنفيذ واجبها الوطني بتأمين شبوة وفقاً ألتفاق الرياض
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بخ البجبري: السعودية تط
 الطبخة األخيرة لليمن

” يعلي حسين البجير”شن القيادي و السياسي الجنوبي

خدام هجوم الذع على السعودية متهما اياها بتدمير اليمن باست

 .عمالئها في الداخل

أن   في تغريده على حائطة تويتر –” البجيري“  وقال

 السعودية تطبخ الطبخات الدسمة لليمن على مر تاريخها

 ل يدها من اليمنوتعتبر هذه الطبخة االخيرة لها وستشت

حد تعبيره”. والعالم العربي واالسالمي كله لالبد  

فاق العام الجديد ستنطلق اليمن الى اآل” وأضاف البجيري : 

العالية وسياتي دورها الريادي واالنساني وآل سعود الى 

 .”مزبلة التاريخ انتظروا سقوطهم

 

 

 

 

ألمن اشتباكات عنيفة بين قوات ا
خاصة وأخرى من األمن 

 السياسي والقومي بعتق

 بسبب محاولة القوات الخاصة من مدير األمن السياسي من

ين دخول عتق اندلعت ظهر اليوم الثالثاء اشتباكات عنيفة ب

قوات األمن خاصة بشبوة وأخرى من األمن السياسي 

 والقومي في المدخل الغربي لمدينة عتق.

ن اد موقال مصدر محلي ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفر

طة القوات الخاصة وأخرى من األمن السياسي والقومي في نق

ة بسبب محاولة القوات الخاص الكهرباء بمدخل عتق الغربي 

ة منع مدير األمن السياسي سويلم الهندوس من دخول المدين

 بمرافقيه.

 

 

  

الحوثيون يسقطون طائرة 
 سعودية كانت تحلق اجواء مأرب

دية ن اسقاط طائرة مقاتلة سعواعلن الحوثيين اليوم األحد ع

 .كانت تحلق في اجواء مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب

ريع إن العميد يحيى س” الحوثيين“وقال المتحدث باسم قوات 

 سعودية بصاروخ CH4دفاعاتهم الجوية استهدفت طائرة 

مناسب لم يكشف عنه بعد، بحسب قناة “المسيرة” التابعة 

 للجماعة.

أثناء قيامها بمهام عدائية “اط الطائرة جاء وأضاف أن إسق

”.في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب  

 

ن بتعزمليشيا اإلخوان تنفذ حملة إعتقاالت ضد مواطني  

زنفذت مليشيا اإلخوان بنعز حملة اعتقاالت كبيرة ضد نزالء من أبناء المحافظات الشمالية االخرى في فنادق مدينة تع . 

السفل ، إن حملة اإلخوان طالت أهم الفنادق التي نزل فيها أبناء المحافظات الشمالية، وهي فنادق التحرير اوقالت مصادر محلية

 .وفندق الشريف والذي حظي بالنصيب األكبر من أعداد المختطفين

خراج وثائق شخصا على األقل، بينهم عائالت قصدت المدينة لغرض است 44وقدرت المصادر عدد الذين تم اعتقالهم حتى اآلن 

 .سفر

طع فوق المتحف الوطني وجميعهم ممن دخل لغرض ق” بدروم نادي الضباط بتعز“وأشارت المصادر أن المختطفين تم إيداعهم 

 .الجوازات وبعضهم مرضى وآخرون مع عائلتهم

قضى أمس  شقيقه الذي وبينت المصادر أن قياديا في مليشيات اإلخوان يدعى موسى شداد، هو من اعتقلهم بزعم مبادلتهم مع جثة

 .في مواجهات مع مليشيات الحوثي في جبل هان غربي المدينة

ز ما يفسر وكانت سلطات اإلخوان تسجل جميع بيانات المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية في نقطة الهنجر مدخل مدينة تع

التعزي المتمدنأن حملة االعتقاالت تخفي وراءها تداعيات سياسية وعنصرية في المجتمع  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهالي بئر حيدرة بلحج يشكون من ضعف التيار 
 الكهربائي وتساقط األسالك

ئيسية مع استمرار معاناة المواطنين بلحج شكا اهالي منطقة بئر حيدرة بمديرية تبن من ضعف الكهرباء وتساقط الخطوط الر

 . على األرض وتسرب الزيت الخاص بالمحول الرئيس لمنطقتهم

كهربائي وقال عبدالكريم عبد صالح العطري أحد مشائخ بئر حيدرة :نحن نعاني من ضعف بالكهرباء منذ سنوات حيث التيار ال

 . اليشغل غير مروحة وضوء فقط أما باقي األجهزة فهي التعمل

علق ى األرض والباقي مكما نواجه مشكلة تتمثل في سقوط عدد من أسالك الكهرباء بالخطوط الرئيسية منها ماهو موضوع عل

 . على مسافة قريبة من مرور اي شخص

ث تم ويوجد بالمنطقة محول كهرباء يتسرب منه الزيت الخاص به .ورغم كل هذه المعاناة وبعد إبالغ مؤسسة الكهرباء بما يحد

 .فصل الكهرباء عن المنطقة بحجة سرقة الخطوط المتساقطة باألرض

لي بالمحافظة بإصالح هذه الخطوط وإعادتها كما كانت عليه كونها تشكل خطر على االها ونحن نطالب قيادة مؤسسة الكهرباء

 . واالطفال والماشية عند عودت التيار الكهربائي

حية مشير بأن منطقة بئر حيدرة محرومة من مقومات الحياة ومشاريع البنية األساسية .والمواطنين هنا بحاجة إلى وحدة ص

شعب دراسية فقط ونقص المعلمين  3ذي تغذي المنطقة بالمياة وإضافة صفوف دراسية .إذ التوجد غير وتوفير الطاقة للبئر ال

معلمين بالمدرسة 3حيث اليوجد غير  . 

ألولوية عند لذلك نطالب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية تبن بإدراج هذه المنطقة ضمن المشاريع المستقبلية واعائنا ا

ريع نظرا لمعاناة األهالي المستمرة ونقص الخدمات األساسيةتنفيذ هذه المشا  . 
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لى موظفو هيئة البريد بعدن يحتجون ع
 قرار المحافظ لملس

ّظم ن في اول قرار يكشف تهور لملس واختياراته غير الدقيقة

جاجية موظفو الهيئة العامة للبريد في عدن اليوم األحد وقفة احت

ن رار محافظ عدن لملس بتعييأمام بريد خور مكسر، رفضا لق

 .مدير عام جديد لبريد

 أحمد“لقرار محافظ عدن  وأعلن الُمحتجون عن رفضهم القاطع 

بين مديراً عاماً لهيئة البريد، مطال” لمياء مجور“تعيين ” لملس

 .بإعادة المدير السابق احد كواد الهيئة

يئة لهكما طالب المحتجون بتعيين أحد كوادر البريد مديراً عاماً ل

ة ، مؤكدين أن المدير الجديد ال تمتلك أدنى الخبرات إلدارة هيئ

 .البريد

بعض  وفور تعيين لمياء مجور لرئاسة هيئة البريد قامت بإغالق

عة في مختلف  5٦مكاتب البريد في عدن البالغ عددها  مكتباً ُموزَّ

المديريات وحصر عملية صرف المرتبات في أماكن محددة، 

ى إلى زيادة االزدحاماناألمر الذي أد . 

 

 

 

ية اصابة قائد لواء في الحماية الرئاس
 خالل معارك مع الحوثيين بتعز

وان كشفت مصادر عسكرية عن اصابة القيادي في صفول اإلخ

اصابة متوسطة في معارك اليوم مع ” بتعز عدنان رزيق

 .الحوثيين بتعز

ة قائد اللواء الخامس حماي“المصادر أكدت ان عدنان رزيق 

مصادر اصيب اثناء تواجده في خلفية الجبهة مشككة ال” رئاسية

 .في وجود مندسين باللواء قاموا باطالق النار عليه

ي بير وتدور معارك بين الحوثيين وقوات الشرعية منذ الصباح ف

ر باشا وجبهة الضباب بتعز دون الحصول على تفاصيل اكث

 .للمعارك

كاتب صحفي يكشف سر الغضب 
ن وجود اللواء سالم اإلخواني م

 السقطري في الحكومة الجديدة

سر  ”أحمد الربيزي“كشف الناشط والكاتب السياسي واإلعالمي 

الغضب اإلخواني من تعيين اللواء سالم السقطري كوزير 

 .للزراعة والثروة السمكية في حكومة المناصفة

ابن سقطرى، “قال فيها:   ”تويتر“وقال في تغريدة عبر 

وة سبق اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والثرومحافظها األ

واحة السمكية في حكومة المناصفة، لم يعجب )إخونجية تركيا( ن

ة زوراً، حائط المبكى، وفضائية االسترزاق التي تنتحل أسم المهر

هؤالء يرون ان أبن سقطري انقلب على حكمهم اإلرهابي في 

 .”محافظته ومسقط راسه بأرخبيل سقطرى

 ات ترفع دعوى أمام محكمة دولية لضم سقطرىاإلمار
 !!..إلى أراضيها

كشفت مصادر في محكمة العدل الدولية عن رفع اإلمارات دعوى من شأنها ضم جزيرة سقطرى الى جغرافيتها   

، اطمة رضاوقالت رئيس الشعبة القانونية لمحكمة الجرائم السياسية التابعة لمحكمة العدل الدولية بالهاي، الدكتور ف

 أراضيها التاريخية المقتطعة والمجتزئة خارج”أن دولة اإلمارات رفعت دعوى لدى المحكمة الستعادة ما سمتها بـ

سقطرى اليمنية الواقعة في مدخل المحيط الهندي –جزيرة  –حدودها ابتداء بمحافظة  . 

اريخي اري وإرثها البشري التوأوضحت رضى أن اإلمارات تطمع في امتالك الجزيرة الغنية بتراثها اإلقليمي والحض

 .المتوارث عبر األجيال كما جاء في الدعوى

 ومنذ مشاركتها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ظهرت أطماع اإلمارات في السيطرة على الموانئ

 .والجزر اليمنية وأبرزها جزيرة سقطرى

رى في مايو الماضيوسيطرت اإلمارات عبر قوات المجلس االنتقالي على جزيرة سقط  . 

ومنذ عام تعمل اإلمارات على جعل جزيرة سقطرى قاعدة عسكرية لها واستقدمت لهذا الغرض خبراء من عدة دول 

 .بينها إسرائيل

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

العودة لقوات الشرعية الى عدن..قوات اإلنتقالي 
 تستعد إلستقبال الحكومة الجديدة

ولى في عدن، إلنتقالي الجتوبي بقيادة العميد جالل الربيعي دوريات امنية للمرة األنشرت قوات الحزام األمني التابعة ل 

سبوع وذلك ضمن االستعدادات األمنية الستقبال حكومة المناصفة والتي من المتوقع ان توصل الى العاصمة عدن األ

 . القادم

مة عدن، وتحمل شعار الحزام األمني وقال مواطنون انهم شاهدو اليوم عشرات الدوريات األمنية تتجول في العاص

 . وعلى متنها جنود ينتمون لقوات الحزام األمني

لقادمة، وقال مصدر أمني في عدن ان القوات األمنية في عدن بمختلف قطاعاتها ستكثف اجرائتها األمنية خالل االيام ا

رت اليوم لمصدر ان الدوريات التي انتشفي سبيل تهيئة االجواء لعودة حكومة المناصفة خالل االيام القادمة، واضاف ا

 . ستساهم ايضاً في تنظيم حركة المرور في شوارع عدن المختلفة وتأمين المواقع الهامة والحساسة

 وكان السفير السعودي محمد ال جابر اكد في مقابلة مع قناة الحدث يوم امس ان الحكومة ستعود خالل ايام بعد

كريةاستكمال الترتيبات األمنية والعس  . 

 يأتي استعداد قوات اإلنتقالي الستقبال الحكومة كاشارة لعدم عودة قوات الشرعية واإلصالح الى عدن
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سبة اليوم سجل التاريخ الدخول في مرحلة سوداء بالن“وأضافت 

إلى مشاركة النساء السياسية في اليمن. ال أشعر بأن هذه 

قوقنا طن يصون حالحكومة تمثلني وأملي يتضاءل في استعادة و

واعتبر سياسيون يمنيون أن اإلعالن عن الحكومة .”كنساء

” الشرعية“الجديدة سيكون بمثابة مرحلة جديدة في عمر 

 اليمنية بعد انضمام المجلس االنتقالي لقوامها، محذرين من

مساعي تيار قطر وجماعة اإلخوان نقل الصراع السياسي مع 

ك أولوياتها وتعطيل المجلس إلى داخل الحكومة بهدف إربا

دمية برنامجها الذي يتضمن معالجات التحديات االقتصادية والخ

ت وحتى العسكرية التي تفاقمت نتيجة الصراع بين مكّونا

 .الشرعية

ريد وقال القيادي في المجلس االنتقالي الجنوبي أحمد عمر بن ف

طيع أن نست“في تغريدة على تويتر إنه بإعالن الحكومة الجديدة 

ال بأنه قد انتهى الفساد والصفقات المشبوهة ونهب الم نقول

العام واالتجار به، والمغامرات العسكرية الطائشة الممّولة من 

 .“ محور قطر وتركيا والتي يذهب ضحيتها خيرة أبناء الجنوب

د وتعليقا على التركيبة الجديدة، أكد الصحافي اليمني ماج

لة في أصعب مرح الداعري أن الحكومة تمثل محاصصة سياسية

لذي وطنية ومصيرية حاسمة يترتب عليها إنقاذ اليمن وشعبه ا

 .يعاني من ظروف معيشية بالغة الصعوبة

ة في التشكيلة الحكومية غلبت عليها المعايير الحزبي“وأضاف 

مرحلة الوطن أحوج ما يكون للكفاءات والشخصيات الوطنية 

 .”النزيهة

 إقليمية ودولية واسعة، وقوبل اإلعالن عن الحكومة بمباركة

منية بتنفيذ األطراف الي“حيث رحبت وزارة الخارجية السعودية 

فاق اممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي الجنوبي الت . 

من حرص األطراف اليمنية على إعالء مصلحة الي“وثّمن البيان 

 .”وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق إلعادة األمن واالستقرار

عربة اإلمارات بتنفيذ اتفاق الرياض وإعالن الحكومة م كما رّحبت

عن أملها في أن تكون “في بيان صادر عن وزارة خارجيتها 

ارات خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمس

 .”إنهاء األزمة اليمنية

 خطوة مهمة لتعزيز االستقرار

ورّحب وزير شؤون الشرق األوسط في الحكومة البريطانية 

ة مس كليفرلي بإعالن الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورجي

العودة لتقديم الخدمات األساسية والعمل مع مبعوث األمم “

 .”المتحدة إلى اليمن بشأن إحراز تقدم سياسي أوسع نطاقا

وعلّق المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالقول إن 

ة ت الدولهذه خطوة مهمة لتعزيز االستقرار وتحسين مؤسسا“

 ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيًضا خطوة محورية

 ”.نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن

داهما وأكدت مصادر سياسية يمنية أن الترحيب والدعم اللذين أب

، المجتمع الدولي تجاه إعالن الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض

ل ق التوصينطلقان من التعامل مع هذا االتفاق كخطوة على طري

” اإلعالن المشترك“التفاق شامل للسالم في اليمن، عبر خطة 

اليمن وتحظى بدعم أمميالتي يسّوق لها المبعوث األممي إلى   

 

ع ما صحيفة دولية: حكومة حقيقية أم توزي
 تبقى من أموال ومصالح

االتفاق  د حوالي عام على توقيعجاءت تركيبة الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض التي أعلن عنها، مساء الجمعة، بع

بين “الشرعية” اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي، انعكاسا مباشرا لموازين القوى التي أفرزتها الحرب والصراعات 

 .السياسية في المعسكر المناوئ للحوثيين خالل السنوات السّت الماضية

ن رئيسيتين ح )فرع اإلخوان المسلمين في اليمن( كقّوتيوبرز المجلس االنتقالي الجنوبي وحزب التجمع اليمني لإلصال

وزيرا برئاسة معين عبدالملك، مع غياب الفت لحزب المؤتمر الشعبي  92مهيمنتين على قوام الحكومة المكونة من 

س السابق العام الذي توّزعت الحقائب المخصصة له على شخصيات ال تنتمي للخط السياسي للحزب الذي أسسه الرئي

عبدالله صالح علي . 

 رشا جرهوم: هذه الحكومة ال تمثلني، واألمل في وطن يصون حقوقنا كنساء تضاءل

ها ربما وحذّر مراقبون يمنيون من أن الحكومة الجديدة قد ال ترتقي إلى حكومة حقيقية قادرة على حل أزمات اليمن، وأن

 .تكون حكومة لتوزيع المصالح والمنافع بمراعاة التوازنات القائمة

قيبة وزارة ووفقا للتشكيلة النهائية للحكومة التي بثتها وكالة األنباء اليمنية الرسمية، مساء الجمعة، فقد أسندت ح

ي وقت الخارجية لسفير اليمن بواشنطن أحمد عوض بن مبارك، الذي ترّددت أنباء عن رفضه المنصب قبل موافقته ف

. كما إلصالح الفريق محمد علي المقدشي بمنصبه كوزير للدفاعالحق، فيما احتفظ وزير الدفاع المقّرب من حزب ا

ا للداخلية، احتفظ وزير المالية سالم بن بريك بمنصبه في وزارة المالية، إلى جانب تعيين اللواء إبراهيم حيدان وزير

اديوهي الحقائب السيادية األربع التي نّص اتفاق الرياض على منح حق اختيارها للرئيس عبدربه منصور ه . 

الفني، وحصل حزب اإلصالح في الحكومة الجديدة على خمس حقائب وزارية، هي الشباب والرياضة، والتعليم العالي و

 .والشؤون القانونية وحقوق اإلنسان، )كانت مخصصة للمؤتمر( والصناعة والتجارة، والصحة

مر في م تعيين أّي قيادي من حزب المؤتوباستثناء تعيين معمر اإلرياني وزيرا لإلعالم والثقافة والسياحة، لم يت

لى الحكومة الجديدة، كما تم استبعاد كل األسماء التي ال تحظى بعالقة جيدة مع منظومة حزب اإلصالح المسيطرة ع

كما هو  مؤسسات الشرعية، في الوقت الذي توّزعت فيه بقية حقائب المؤتمر على شخصيات تنتمي لمراكز القوى،

من تيار  تصاالت والنفط، بينما تم تعيين وزير لشغل حقيبة العدل وآخر للكهرباء من المقربينالحال مع وزارتي اال

 .اإلخوان

عن تدارس عدد من قيادات المؤتمر المتواجدة في الرياض والقاهرة وعدد من ” العرب”وكشفت مصادر مطلعة لـ

من قبل  ستالبا لحصة المؤتمر، وفرض وصايةالعواصم األخرى طريقة التعاطي مع الحكومة الجديدة، في ظل ما اعتبر ا

 .مكّونات أخرى على أسماء المرشحين التي تقدم بها الحزب، والتي تم االعتراض عليها من قبل قيادات إخوانية

ومة، إن قيادات المؤتمر قد تصدر تعليقا رسميا خالل الساعات القادمة على تشكيل الحك” العرب”وقالت المصادر لـ

” شرعيةال“ميش الذي طال الحزب قد يعّزز من حالة القطيعة بين أجنحة الحزب وقواعده الشعبية وبين معتبرة أن الته

 .التي تتهم بالخضوع إلرادة حزب اإلصالح

 ماجد الداعري: حكومة محاصصة سياسية في أصعب مرحلة ومصيرية لليمن

ة، هي الزراعة والرّي والثروة السمكيوحصل المجلس االنتقالي الجنوبي على أربع حقائب في الحكومة الجديدة، 

ب والشؤون االجتماعية والعمل، والنقل، واألشغال العامة والطرق، إضافة إلى تعيين وزيرين أحدهما من حصة الحز

االشتراكي اليمني )واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي( واآلخر من حصة مؤتمر حضرموت الجامع 

دمة المدنية والتأمينات( من المقّربين من المجلس)عبدالناصر الوالي وزير الخ . 

على  كما حصل الحزب االشتراكي اليمني على وزارة المياه والبيئة، وحصل حزب الرشاد السلفي المقّرب من اإلخوان

 .وزارة األوقاف واإلرشاد، بينما احتفظ الحزب الوحدوي الناصري بحقيبة اإلدارة المحلية

وزيرا من الجنوب، بينما لم يتم تعيين أّي  53ا ينتمون للمحافظات الشمالية، فيما تم تعيين وزير 55وجهويا تم تعيين 

ها امرأة في الحكومة، في ظل حملة تقودها المكّونات النسائية اليمنية لالعتراض على غياب حصة المرأة التي أقر

 .مؤتمر الحوار الوطني

خر كنت إلى آ“صر نسائي، قالت الناشطة اليمنية رشا جرهوم على خلّو الحكومة من أّي عن” العرب”وفي تعليق لـ

داءاتنا لحظة بعد سماعنا التسريبات حول تشكيلة خالية من النساء وأنا على أمل بأن قيادات الدولة سيستمعون لن

 .”ومطالبنا بإشراك النساء اللواتي يمثلن نصف المجتمع ولكن لألسف تّم اعتماد التشكيلة الذكورية

 

 



 
              

 

 11صفحه 

كرمان تهاجم الحكومة  توكل
الجديدة وتعتبرها أداة بيد 

 السفير السعودي

ين حكومة مع” توكل كرمان“اعتبرت القيادية في حزب اإلصالح 

كساء.  عبدالملك الجديدة مجرد اداة بيد السفير السفير السعودي

م9٩52الحكومات المتعاقبة منذ   

 بوكأكدت في منشور على صفحتها بالفيس” كرمان “الناشطة 

، إن الغرض من تشكيل الحكومة استكمال مخطط العبث باليمن

بل وشرعنة الوصاية والهيمنة عليه، وتقسيمه إلى أوصال من قِ 

 .التحالف بحسب وصفها

واتهمت كرمان ،السفير السعودي محمد آل جابر، بتدمير 

ارية وتخريب اليمن، ُمعتبِرة الحكومة الجديدة مجرد مكتب سكرت

 .تابع آلل جابر

ل كرمان تجاهلت الحديث عن تمثيل المرأة في حكومة توك

 .الشرعية واالنتقالي الجديدة

ية وقُوبل تشكيل الحكومة بانتقادات واسعة شعبية وسياس

وإعالمية وتعمدها في إقصاء وتهميش عدد من المكونات 

 السياسية الجنوبية ، باإلضافة إلى إقصاء المرأة من جميع

المخالف لمخرجات مؤتمر الحوار الحقائب الوزارية وهو األمر 

 .الوطني

ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة لن تستمر طويال بين 

 االنتقالي والشرعية وستعود المعارك بشكل أعنف مما كانت

 .عليه

 

 
 
 
 
 

اء بسبب انعدام الوقود..محطات الكهرب
 بعدن تخرج عن الخدمة

 ات التيمستمرة معاناة المواطنين في عدن رغم تعاقب الحكوم

 5٠دة يفرضها التحالف على اليمنيين حيث توقفت محطة الصع

 ميجا ما أدى الى انخفاض القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء

 .بعدن

 الديزل  وقالت مصادر في كهربا ءعدن أن تأخير صول ناقالت

ميجا كما  5٠تسبب في خروج محطة الصعدة   إلى بعض المواقع

 2ميجا ومحطة الملعب  ٠رش انخفض التوليد في محطة باج

 .ميجا

ة وأوضحت المصادر أن خلل فني أخرج مولد في محطة المنصور

ميجا ٠ . 

وتأتي استمرار أزمة الكهرباء بالتزامن مع تشكيل حكومة 

 .محاصصة من قبل السفير السعودي أل جابر

وتشهد عدن أزمة كهرباء في ظل تعمد التحالف والشرعية 

طنين طوال خمس سنواتواالنتقالي معاناة الموا . 

افا تاج الجنوب العربي: تشكيل الحكومة إلتف
 على القضية الجنوبية

ضح حقيقة معلقا على تشكيل التحالف والسفير السعودي حكومة يمنية جديدة أصدر تاج الجنوب العربي بيانا هاما يو

 الحكومة معتبرا اياها التفاف على القضية الجنوبية

 :نص البيان

حمن الرحيمبسم الله الر  

صدق الله العظيم }َواللَّهُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن{  

لتمويل تابعنا خالل الفترة الماضية الصراعات السياسية واشعال الفتن وادارة حروب بالوكالة على ساحة الجنوب وا

طراف اف كل االطراف حتى يتم التسليم بما يمكن ان يُملى على االاالقليمي لساحات المعارك ماالً وسالحاً بهدف اضع

بعيداًعن ذهب ضحيتها العديد من األبرياء إستغالالً لظروفهم المعيشية و المتصارعة التي تخوض معارك الوكالة التي

وحدة  اضعافبل ان هذا الصراع المفعتل قد أدى الى …اي مصلحة حقيقية لشعب الجنوب في معمة هذا الصراع الفاجر

د ان عجزوا الصف الجنوبي وتمييع قضيته من خالل تعيين ممثلين رغماً عن إرادته ودون إستفتائه بهدف إحتوائها بع

وب عن ذلك في مؤتمرات سابقة وجعلهم اليوم محور قضيته لتمرير مشروع اقليمي ودولي ضد مصلحة شعب الجن

 .وحريته واستقالله

قيقي سمى بالمناصفة هو مقدمة ضمن مصفوفة بنود اتفاق الرياض ،وهو التفاف حإن اإلعالن عن تشكيل حكومة ماي

وبي على قضية الجنوب العادلة وافراغها من محتواها الوطني ذو الهوية الجنوبية الصرفة التي تبناها الحراك الجن

جنوب ل تأسيس ذيل في المن خال خالل االعوام المنصرمة وهو محاولة العادة يمننته مجددا بشهود اقليميين ودوليين

جزء من  الحزاب المشترك اليمني واالحزاب اليمنية تحت مسمى المجلس االنتقالي .. فما يجري في منطقتنا اليوم هو

ي من محلية لها في كل بلد عربي لتمرير المشروع الصهيون مشروع اعادة رسم خارطة المنطقة العربية وإيجاد أدوات

يعخالل مايسمى باتفاقيات التطب . 

لى قضية أننا في تاج الجنوب العربي رفضنا في السابق تزييف ارادة شعب الجنوب ونرفض اليوم مجدداً االلتفاف ع

زابه شعب الجنوب من خالل مسرحية اعادة التدوير لهذه العناصر التي خرجت من مواخير نظام )االحتالل( اليمني باح

الجنوب التحرري وانما هي جزء اصيل من نظام يمني  ومؤسساته والتي ال تعبر عن نضاالت وطموح و مشروع

عد ان متهالك واحزاب يمنية فاسدة وفاشلة قادت الى عدة حروب على مدى العقود الماضية وال يمكنها التعافي مطلقاً ب

 .عجزت حتى عن توفير ابسط الخدمات االساسية للجماهير أو حتى إصالح ذاتها

ان قضية الجنوب ال يمكن اختزالها في عناصر او حزب او مكون او منطقة او ان على دول االقليم ان تعي تماماً 

ا..وعلية فان فهي اكبر بمقاييس التمثيل الوطني الحقيقي من ان تُختزل او يتم تسطيحها او تزوير ارادة شعبه محافظة

يستمر ومكوناته ومناضلية وسهذه الحكومة ال تمثل اال إرادة االحزاب اليمنية و من شارك فيها وال تعني شعب الجنوب 

لى حقوقه في نضاله حتى انتزاع حقه في الحرية واالستقالل وان ال وصي على شعب الجنوب وال تفريط وال مساومة ع

بوهة تحت أي ظرف كان وال يحق الحد التسلق على حساب معاناته وتضحياته الجسيمة خدمة لمشاريع اقليمية مش

يل البائستكشفت وتجسدت عمليا في هذا التشك . 

 المجد كل المجد لشعب الجنوب

تاج الجنوب العربي-صادر عن   

م9٩9٩-59-5٠عدن :   

 

 

 


