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م 2221 \ 1 \ 2 واالربعون  الثامنلعدد ا  

كتائب اإلصالح المجهولة.. ألوية 
اني ضد سرية تمارس اإلرهاب اإلخو

 الجنوب
 

 طارق صالح يتهم العمالقة باغتيال
 احد ضباطه في عدن ويرسل فريق
من حراس الجمهورية لالنتقام من 

 الجاني
 
 

 وليةالحراك الثوري يطالب بلجنة د
 للتحقيق في إنفجارات مطار عدن

 

وف اإلنتقالي يتهم قطر وتركيا بالوق
خلف استهداف وزراء الحكومة 

 الجديدة
 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

.. تفجيرات عدن وتسريب الميسري
 السر يكمن في إرهاب اإلخوان

 



 
              

 

 2صفحه 

ية كتائب اإلصالح المجهولة.. ألوية سر
اني ضد الجنوبتمارس اإلرهاب اإلخو  

تابع على الجيش ال يواصل حزب اإلصالح اإلخواني فرض هيمنته

تي لنظام الشرعية، ويلحق به الكثير من العناصر اإلرهابية ال

 .تنفّذ أجندة إخوانية خبيثة

 أجندته اإلرهابية، فقد أقدم على” اإلصالح“ومن أجل أن ينفّذ 

يش الج“إنشاء العديد من الكتائب التي ألحقها بما يُسميه كذبًا 

 .”الوطني

بة المهام المليشيات اإلخوانية كتي من بين الكتائب التي أنشأتها

الخاصة، التي ال تُعَرف نوعية المهام الخاصة التي تؤديها، 

 .وتبعيتها اإلدارية ألي منطقة عسكرية

ل على روات بها وكشفت معلومات أّن كتيبة المهام الخاصة تتحصَّ

من ضرائب المواطنين، والغرض منها تنفيذ أجندة معادية 

ه، باإلضافة إلى فرض اإلتاوات للجنوب والبطش بمواطني

 .وتحصيلها للتنظيم اإلخواني اإلرهابي

المرعب في هذا اإلرهاب اإلخواني أّن مثل هذه الكتائب 

ام المجهولة، هي القوام الرئيسي للمليشيات المهيمنة على نظ

وذ حزب الشرعية، والتي تُحّركها أجندة خبيثة تستهدف تعزيز نف

 .اإلصالح على صعيد واسع

ام المليشيات اإلخوانية على إنشاء مثل هذه الكتائب أمٌر إقد

يندرج في إطار المخطط الخبيث الذي ينفّذه حزب اإلصالح 

ما  اإلخواني بغية تحريك األلوية العسكرية لخدمة نفوذه، وهو

 .يُشّكل استهدافًا خبيثًا موّجًها ضد الجنوب وشعبه

في  ”لوطنيالجيش ا“ويعتمد حزب اإلصالح على ترويج أكذوبة 

ظام محاولة للصق صبغة رسمية ووطنية على الجيش التابع لن

 الشرعية، لكّن الواقع يقول غير ذلك فهذا الجيش عبارة عن

شديدة  كتائب تنفّذ األجندة اإلخوانية، ال سيّما بعد الزج بعناصر

 .التطرف إلى هذه الكتائب

 التوّسع اإلخواني إنشاء هذه الكتائب أمٌر يندرج في إطار

لى المؤامرة التي تستهدف الجنوب، حيث يعمل حزب اإلصالح ع

د استخدام هذه العناصر في ممارسة أبشع صنوف االعتداءات ض

 .الجنوبيين

كما يعمل حزب اإلصالح على زرع هذه العناصر اإلرهابية في 

تل مناطق مختلفة بالجنوب، لممارسة اإلجرام الذي يتنوع بين ق

بيًرا واختطاف وتعذيب وتضييق على الحريات، بما يُشّكل كًما ك

 .من اإلرهاب اإلخواني ضد الجنوب

 

 
 
 

ن تفجيرات عدن وتسريب الميسري.. السر يكم
 في إرهاب اإلخوان

الذي  التزال التفجيرات التي هّزت مطار العاصمة عدن، تفرض نفسها على الساحة، استناًدا إلى خطورة المشهد الراهن

 .بات واضًحا أنّه يستهدف مسار اتفاق الرياض

تكب هذا نيران التفجيرات اندلعت بينما كانت طائرة وزراء حكومة المناصفة تحط في مطار العاصمة، ما يعني أن من ار

ثيةهجوم هي جهة تقف معادية لمسار اتفاق الرياض، والحديث هنا عن المليشيات اإلخوانية وكذا المليشيات الحوال . 

ي تفجيرات عدن أعادت سريعًا إلى األذهان التسريب الخاص بالمدعو أحمد الميسري، وهو يتحدث مع أحد الضباط، ف

روعنا مش“رهاب اإلخواني ال تزال حلقاته قائمة، عندما قال  محادثة تضّمنت إشارة صريحة بأّن القصة لم تنتِه وأّن اإل

 .”ال يتوقّف

نفيذ تسريب الميسري قوبل بالكثير من المخاوف التي نبّهت إلى خطورة ما لّوح إليه هذا القيادي اإلخواني، بشأن ت

تشكيل  بعد بضعة أيام منموجة من االغتياالت والعمليات اإلرهابية، وليس من باب المصادفة أن يحدث تفجير إرهابي 

 .الحكومة التي أفقدت الميسري منصبه كوزير للخارجية

ق إشارات االتهامات وّجهت للميسري بسبب واقعة شبيهة، فوقت اغتيال الشهيد منير أبو اليمامة كان الميسري قد أطل

 .شبيهة بتنفيذ عمليات إرهابية

استهداف قبل ”  “تويتر“عطية الذي قال في تغريدة عبر  يتفق مع ذلك عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن

ريح استهداف مطار عدن بأيام سمعنا تصالشهيد القائد أبو اليمامة بأسبوع صرح الميسري تصريح ناري وقبل 

”.للميسري مشابه  

المقاومة  ضح ضديتناغم بشكل وايبدو أن الميسري وإخوان اليمن منسقين مع الحوثيين وحديثهم وأعمالهم “وأضاف  

”.والتحالف  

لعراقيل هذا الوضع يعني أّن المليشيات اإلخوانية ستظل تضع اتفاق الرياض في دائرة االستهداف وتعمل على زرع ا

لرياض أمام عمل حكومة المناصفة، في تنسيق خبيث تجريه المليشيات اإلخوانية مع الحوثيين، باعتبار أّن مسار ا

أجندتهما الخبيثةيحمل أضراًرا ضخمة على  . 

أّن حزب  وحتى ال ينفرط عقد األمور، فإّن هناك حاجة ماسة للعمل على استئصال النفوذ اإلخواني بشكل كامل، ال سيّما

ظام اإلصالح يدخل في تنسيق خبيث ومفضوح مع الحوثيين، والمرعب أّن الحزب اإلخواني يُسيطر على جيش ن

ا ألجندته اإلخوانية الخبيثةالشرعية، وبالتالي يُسير األمور وفقً  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة صحيفة العرب: ال إستبعاد لتورط أطراف قطري
 وتركية في هجوم عدن

طار عدن اللندنية، على ضرورة إجراء تحقيق شفاف بمشاركة المجتمع الدولي في استهداف م” العرب“شددت صحيفة 

إعالن نتائج التحقيق سريعًا الدولي؛ إلى جانب . 

لتركية ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إنه ال يمكن استبعاد تورط األطراف التي تعمل على خدمة األجندة القطرية ا

 .اإليرانية، في تلك الجريمة

دة صعونوهت إلى أن استهداف مطار العاصمة يؤكد حجم التحديات، التي تقف أمام حكومة المناصفة على مختلف األ

 .السياسية واالقتصادية، واألمنية والعسكرية



 
              

 

 3صفحه 

إنفجار عنيف يهز مدينة خور 
 مكسر

ي هز انفجار عنيف قبل قليل خور مكسر تسبب ف 

 حالة رعب وخوف بين اوساط المواطنيبن

 وقالت مصادر محلية في مدينة عدن أن انفجار عنيف هز خور

د أنه ناتج الذي يعتقمكسر قبل قليل، ووفقا للمصادر فإن اإلنفجار 

وتس عن عبوة ناسفة شديدة االنفجار وقع بالقرب من فندق الل

 .واستهدف منظمة دولية مقرها في نفس المكان

وتصاعدت حوادث التفجيرات في العاصمة عدن بعد عودة 

 .الحكومة اليها بدءا من محاولة استهداف الحكومة في المطار

رة ة وارهابية كبيويرى مراقبون ان عدن ستشهد اعمال تصفي

خالل األيام القادمة ترعاها السعودية التي حذرت مسبقا من 

 تصاعد العمليات االرهابية في المدينة

 

 

 

القوات السعودية بعدن تعتقل 
 بتهمة تفجيرات” ابوهمام اليافعي“

 مطار عدن

د مصادر مطلعة ان القوات السعودية قامت باحتجاز قائ كشفت

ابوهمام اليافعي“المقاومة الجنوبي عبدالناصر البعوة ” 

ن مصادر أن القوات السعودية في منطقة البريقة بعدوقالت ال

أبو همام ” اعتقلت القيادي عبدالناصر البعوة المعروف بـ

، بعد استدعائه إلى مقرها”اليافعي  

وأوضحت المصادر، ان االعتقال جاء بعد اتهام المدعو ابو همام 

 بالصواريخ وقذائف  اليافعي بالتخطيط الستهداف الحكومة

صولها أمس األول إلى #مطار_عدن قادمة من الهاون لحظة و

 .العاصمة السعودية الرياض

 

 

 
 

 شالل شائع بتمسكه بادارة أمن عدن
 ويؤكد مواصلته في مكافحة اإلرهاب

عمل بمواصلته في ال” شالل شائع“صرح مدير أمن عدن السابق 

 بإدارة األمن مؤكدا استمراره في مكافحة اإلرهاب.

افحة وقال شالل في تصريح له اليوم الجمعة حربه وجهوده في مك

ن اإلرهاب في اشارة منه انه الزال يملك مقاليد الحكم في ادارة أم

 عدن التي تم اقالته منها سابقا.

دن ويرى مراقبون ان تصريحات شائع المستفزة تعرقل أمن ع

يه وتهدد اتفاق الرياض معتبرين هذه التصريحات محاولة امارات

 الفشال االتفاق.

 

في  ولية للتحقيقالحراك الثوري يطالب بلجنة د
 إنفجارات مطار عدن

اشد ؤاد ررافضا تحقيقات اللجان التي التأتي بنتائج دعا رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري االستاذ ف 

بير من إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث تفجيرات مطار عدن الدولي أمس الخميس والذي اوذى بحياة عدد ك

 . المسؤولين والمواطنين االبرياء

تها وتسائل راشد في عدد من التغريدات على حسابه الشخصي بتويتر   إذا كان سلطات الشرعية بمختلف درجا

كومية للتحقيق تهام للحوثي بشكل قطعي بالضلوع في التفجيرات فلم إذن يتم تشكيل لجنة حوالتحالف العربي وجهوا اال

 ؟

حوثي ان واستطرد متسائال هل المقصود باللجنة أن تبحث وتحقق في اإلخفاقات والخروقات التي اتاحت لصواريخ ال

هم ون في الصااالت موعد رحالتتصل بسهولة للمطار وهو يعج بوزراء الحكومة اليمنية والمواطنين الذين ينتظر

 االعتيادية ؟

ثير من واضاف متسائال وهل اللجنة ستحقق أيضا في الحوادث المشابهة التي أريقت فيها دماء الجنوبيين أكثر بك

 . دماءهم التي أريقت وهم يحررون مدينة عدن ؟

قرارها ضربة موجعة المن عدن واستوقال راشد أن البلد واقعة اساسا تحت الفصل السابع فضال عن أن الحادث يمثل 

له عدد  وخلف في األنفس اثارا جانبية فلماذا ال يتم دعوة مجلس االمن لتشكيل لجنة دولية للتحقيق كما رات ودعت

صدر كبير من المكونات السياسية الجنوبية موضحا أن عددا من اللجان تم تشكيلها في حوادث مشابهة سابقا ولم ي

ج عملها حتى اللحظةعنها أي تقارير بنتائ  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فضيحة جديدة لقنوات االخوان بعد إستهداف 
 الحكومة الجديدة في مطار عدن الدولي

عد حادثة كشف الدكتور جالل حاتم، مدير جامعة أم القيوين عن فضيحة جديدة وهفوة للقنوات التابعة لتنظيم االخوان ب

 .استهداف مطار عدن الدولي

عة لهم إلى القول وتساءل حاتم لماذا تسابقت قنوات اإلصالح الفضائية: بلقيس ويمن شباب وسهيل ومواقع اإلنترنت التاب

 ..بأن مصدر إطالق الصواريخ هي الشيخ عثمان والمنصورة وخورمكسر

: عدونا هم.يا تحالفواردف: فضحوا أنفسهم.. أرادوا التغطية على تعز وعلى الحوثيين وجماعات اإلصالح المتحالفة مع

 .وعدوكم واحد

ديرية وكانت مواقع اإلصالح وقنواتهم اتهمت المجلس اإلنتقالي باستهداف مطار عدن بصواريخ كاتيوشا انطلقت من م

 الشيخ عثمان

 

 



 
              

 

 4صفحه 

قتلى سعوديين وغياب 
إماراتي في تفجيرات مطار 

 عدن

كشفت مصادر مطلعة عن مقتل جنود سعوديين من قوات  

 .التحالف المختصة بتأمين مطار عدن تفجيرات أمس االربعاء

الخاصة  208جنود سعوديين من الكتيبة  4ان   وقالت المصادر

 بتأمين المطار، قتلو نتيجة جريمة القصف الصاروخي الذي

م استهدف الحكومة الجديدة في مطار عدن ظهر األربعاء، بينما ل

 يتواجد اي قوة اماراتية في مكان اإلستهداف وقت التفجير

اريخ طار عدن بصووخلفت التفجيرات الثالثة التي استهدفت م

جريح ومصاب منهم قيادات  00شهيدا واكثر من  88اليوم نحو 

 .ومسؤولين وموظفين ومدنيين وزمالء مهنة

ما  ولم يصدر التحالف العربي حتى اللحظة تأكيد او نفي حول

 .ورد من مقتل جنود سعوديين

 

 

 

 

 

 

 

 

 42فاجعة عدن بعد 
دون حداد رسمي او …ساعة

 بيان عن المالبسات

ساعة على حادثة الهجوم الصاروخي في  84مضت اكثر من  

و مطار عدن الدولي دون إصدار اي بيان عن وزارة الداخلية ا

اللجنة االمنية عن مالبسات الهجوم وطبيعته والمععلومات 

االولية لالضرار الشرية والمادية التي لحقت بالمطار ، ولم 

تصدر سوى كلمات وبيانات تنديد واستنكار وتحليالت 

ية لمسؤوليين من داخل البالد وخارجها كل يضع تقديرات شخص

 .غير دقيقة عن بعد

ؤل للحكومةووجه القاضي أنيس جمعان تسا  : 

“ أيام وتنتكس األعالم لهول  ٣لماذا لم تعلن الحداد الرسمي 

 ”!الفاجعة التي أحدثت األلم في قلوبنا ..؟

من ” الخميس“كما لم تعلق أي انشطة وفعاليات في اليوم التالي 

ها الفاجعة التي المت بالعاصمة عدن وأهلها لفقدان خيرة ابناء

 .وإصابة جرحاها وأشقاء

 

شبوة.. مليشيات اإلخوان تفرج عن الشاب 
يوم من االعتقال والتعذيب05بعد ” الخليفي“  

في، بعد شيات اإلخوان بمحافظة شبوة، اليوم الخميس، عن الشاب على محسن محمد سالم طالب الصوه الخليأفرجت ملي

يوم من االعتقال00 . 

 في اشارة إلى قائد –يوم على استمرار اعتقالة من قبل فرعون شبوة  00وقال الصحفي صالح حقروص   بعد مرور 

محمد سالم طالب الصوه الخليفي بالضمانهاالفراج اليوم على محسن  –القوات الخاصة بشبوة  . 

ة، وربما وكانت القوات الخاصة التابعة لمليشيات حزب اإلصالح اإلخواني، قد اعتقلت الشاب الخليفي، دون أي قضي

سطس من يعود ذلك النتسابة لقوات النخبة الشبواتية التي أصبحت هدف مليشيات اإلخوان منذ اجتياح شبوة في أغ

 .العام الماضي

م، 8080/11/10ولم يقف انتهاك القوات الخاصة عند االعتقال، حيث أنها رفضت أوامر النيابة العامة بشبوة في 

، وابقى باحالة الخليفي إليها اذا توجد عليه قضية او اإلفراج عنه، إلى أن قائد تلك المليشيات رفض أوامر النيابة

 .الخليفي في االعتقال حتى أفرج عنه اليوم بضمانه

طاء ا وتشهد محافظة شبوة، انتهاكات متواصلة بحق المواطنين ورجال القبائل وجنود النخبة الشبوانية والنشهذ

هم، واإلعالميين، منذ اجتياحها في أغسطس من العام الماضي من قبل مليشيات اإلخوان، وتنصيب سلطة موالية ل

عسكرية على قرى المواطنين، وتهديدات  وتنوعت االنتهاكات بين قتل واغتيال واعتقال واختطافات، وحمالت

عمليات بالمالحقة، باإلضافة إلى عودة االنفالت األمني ونشاط للجماعات اإلرهابية في ظل سلطة اإلخوان، وكانت آخر ال

 .اإلرهابية تفجير انتحاري استهدف قوات التحالف، وكذلك قصف استهدف منشأة بلحاف النفطية

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 توتر أمني في أبين واإلصالح يستنفر قواته

قرةعادت مليشيا الشرعية من جديد لخرق اتفاق الرياض في أبين معلنة حالة اإلستنفار القصوى في مدينة ش  

اتها مصادر محلية أكدت انه ومنذ لحظة تفجير مطار عدن الدولي أعلنت مليشيا الشرعية حالة اإلستنفار ووجهت قو

 .باالستعداد الي طارئ ممكن ان يحصل

اوال القضاء لمنتمين. للشرعية واالصالح فانهم يتهمون االنتقالي بتفجير مطار عدن محوحسب تصريحات السياسين ا

في المئة من الحكومة الجديدة 20على وزراء االصالح الذين يمثلون  . 

بعد التفجير  تشهد مدينة شقرة الساحلية التي تخضع لسيطرة مليشيات اإلصالح توتر عسكري وحالة استنفار قصوى

مطار عدن الدولي أثناء وصول حكومة المناصفةالدي استهدف  . 

سكري من وأوضحت مصادر في شقرة أن األوضاع متوترة بين الطرفين وسط اتهام للسعودية بتنفيذ وهمي للشق الع

 .اتفاق الرياض

اه وأفادت الماصادر أن عدد من األطقم والمدرعات العسكرية محملة فوق عدد من القواطر خرجت من مدينة عدن باتج

 .زنجبار أبين صباح اليوم الخميس

 



 
              

 

 5صفحه 

ابواق اإلخوان يحاولون الصاق تهمة 
وبياستهداف الحكومة باإلنتقالي الجن  

محاولين الخروج من التهمة الملصقة بهم باستهداف وزراء 

الحكومة الجديدة في مطار عدن اتهم عدد من ناشطي وابواق 

 .اإلصالح المجلس اإلنتقالي بارتكاب الجريمة

 واتهمت الناشطة اليمنية توكل كرمان دولة اإلمارات بالوقوف

حظة خلف التفجيرات التي استهدفت الحكومة اليمنية الجديدة ل

 . وصولها اليوم ا األربعاء إلى مطار عدن

وقالت كرمان إن اإلمارات تثبت كل يوم أنها متصالحة مع 

عدو اإلرهاب ومليشياتها ضد البالد مضيفة أن اإلمارات هي ال

و األول للشعب اليمني وللحكومة وال تريد أن تستقر البالد ا

 يتحقق أي نجاح للحكومة

 

 
 
 
 
 
 

قواطر محملة باطقم ومدرعات 
 عسكرية تتجه من عدن الى أبين

 درعات العسكريةغادرت عدن اليوم األربعاء عدد من األطقم والم

 تجاه زنجبار أبين

وقالت مصادر محلية و شهود عيان ان عدد من االطقم 

والمدرعات العسكرية غادرت مدينة عدن محملة فوق عدد من 

 .القواطر صباح اليوم صوب محافظة ابين

  في وبحسب المصادرفقد شوهدت القواطر وهي تمر بنقطة العلم

تي ت وافية عن الوجهة الطريقها الى زنجبار ولم تتوفر معلوما

 .ستتوجه لها هذه االليات

 

 
 

 
 
 

 انفجار يهز قصر المعاشيق بعدن

بعد ساعتين من محاولة ارتكاب جريمة جماعية لوزراء 

ر الشرعية الجدد في مطار عدن هز انفجار عنيف قبل قليل قص

 .المعاشيق

ل وقالت مصادر محلية ان انفجار عنيف هز قصر المعاشيق قب

قاذ عدد من االطقم تهرع صوب بوابة القصر الن قليل تاله هروع 

 .الوزراء

ين دث المتكررة حبث نفى الحوثيولم تكشف الى اسباب الحوا

صلتهم باستهداف المطار بينما يشكك البعض في ضلوع 

 الميسري خلف هذه التفجيرات

 

مصادر عسكرية تكشف تحركات ارهابية حول 
 مطار عدن قبل تفجيره

ن قريبة ي باماككشفت مصادر عسكرية عن تفاصيل خطيرة حدثت قبل دقائق من حصول اإلنفجار في مطار عدن الدول

 .من المطار مؤكدة المصادر انها كانت تحضيرات لتنفيذ مهمة استهداف المطار

ر المصادر اكدت انه سمع دوي اطالق قذائف بصورة خفيفة بالقرب من منطقة انماء السكنية قبل حدوث اإلنفجا

 .مضيفين ان يكون مصدرها من بين اشجار المحمية القريبة من المدينة

قتيل بينما بلغ عدد  80صحية في عدن ان عدد قتلى التفجير اإلرهابي الذي استهدف مطار عدن بلغوا  وقالت مصادر

معظمهم في حاالت حرجة 00الجرحى  . 

قى وأضافت المصادر انه من المحتمل ان ترتفع حاالت الوفيات من الحاالت المصابة خاصة ان منها حاالت خطرة تتل

فيات عدنالعالج والمتابعة الطبية في مستش ”. 

لجبواني ويرى مراقبون ان استبعاد الوزراء الذين ظهرو في الفترة االخيرة مناهضين للتحالف امثال احمد الميسري وا

جعل  لهم ارتباط بالتفجير اإلرهابي حيث يرون ان مشاركة االنتقالي في الحكومة بضغوط اماراتية على الشرعية

ادية اليمنيةاالمر الذي يساعدها في استكمال سيطرتها على المناطق االقتصلالماراتيين تدخل مباشر في سياسة الدولة   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلنتقالي يتهم قطر وتركيا بالوقوف خلف 
 استهداف وزراء الحكومة الجديدة

منياً شن نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي هاني بن بريك مساء اليوم هجوما حادا على حزب اإلصالح واتهمه ض

 .بالوقوف وراء االنفجارات التي هزت مطار عدن

ونه ووجه االتهام لقطر وتركيا بالوقوف وراء االنفجارات في اشارة منه الى دعمهم احمد الميسري الفتعال الجريمة ك

 تولى منصب وزير الداخلية ويقف كل عمليات اإلرهاب في عدن

وم االتهام الذي لم يرد عليه الميسري ، تزامن مع تغريدات لناشطين محسوبين على طارق وعمار عفاش توعدوا ي

 .امس ما اسموهم وزراء االخونج بيوم لن ينسوه أثناء وصولهم إلى مطار عدن

كومة وتداول العشرات من الناشطين مساء اليوم منشور للناشط المقرب من طارق عفاش فهد الشرفي توعد فيه الح

 . الجديدة بيوم لن ينسى في عدن

طار عدن ي الداخل والخارج جراء االنفجار الذي استهدف موسادت حالة ارتباك بين القوى السياسية الموالية للتحالف ف

جريحا حتى اآلن والتزال األرقام مرشحة لالنفجار ٢2قتيال و 8٢وتسبب بسقوط   . 

 



 
              

 

 6صفحه 

أول وزير في الحكومة الجديدة 
يصدر النفس اإلخواني 

 للواجهةويقدم الشكر لتركيا

 هاجم المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر وزير الخارجية

بحكومة المناصفة احمد عوض بن مبارك الذي اشاد في اول 

لسربتصريح له بتركيا واصفاً تصريحاته بانها تغريد خارج ا . 

ارجية وقال الزعتر في تغريدات له على تويتر يبدو أن وزير الخ

ارج دأ عمله بالتغريد خاليمنى الجديد احمد عوض بن مبارك سيب

من السرب ، من خالل الشكر والتقدير لـ تركيا على دعمها لـ الي

 . على حسب وصفه

رجية وتسائل  مالذي قدمته تركيا لـ اليمن حتى يكون وزير الخا

اليمنى الجديد احمد عوض بن مبارك مهتماً بأن يبدأ عمله 

نية عية اليمبتوجيه الشكر لها ، يبدو أن هناك أطراف داخل الشر

 . تصر على إعادة بوصلة السياسات القديمة

آخرها ولفت الزعتر ان تركيا تعمل خالف مايخدم الشعب اليمنى و

دولة محاوالت تشكيل قوة عسكرية إخوانية تكون موازية لقوة ال

 ، والهدف الرئيسي هو تشتيت جهود مواجهة اإلنقالب الحوثي

 على اعينهم غشاوةلكن بعض المسؤولين اليمنيين التزال 

راكواخرهم وزير الخارجية اليمنى الجديد الذي يوجه الشكر لألت . 

اول واضاف  بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية الجديدة يح

أن يبدأ عمله بتصدير النفس اإلخواني للواجهة ومنهم احمد 

د عوض وزير الخارجية اليمنى الجديد الذي بدأ عمله بالتغري

لى جيه الشكر لـ تركيا لمواقفها تجاه اليمن عخارج السرب بتو

 . حسب وصفه

 

 

 

 

 

 

إنفجارات واشتباكات في مطار عدن 
 اثناء وصول وزراء الحكومة

ل شهد مطار عدن الدولي عدة انفجارات متتالية في قاعة الوصو

 .اثناء وصول وزراء الحكومة الجديدة الى المطار

مصادر محلية اكدت ان االنفجارات اعقبها اشتباكات عنيفة 

رية داخل المطار وقصف بالمدفعية بين قوى أمنية وعسك

 .متسببين في سقوط العديد من القتلى والجرحى

وعن تعرض الوزراءللقتل او االصابة اكد وزير اإلعالم معمر 

اشيق اإلرياني انه تم نقل رئيس الوزراء والحكومة الى قصر المع

 .ولم يتعرضو الي اصابة

اكات ولم تتبنى اي جهة الى االن مسؤولية االنفجار اال ان االشاب

ة لتي اعقبت االنفجارات تؤكد ان صالة الوصول كانت مزروعا

 .بااللغام مسبقا

 

 

قناة  عين زوجته ومقربين منه مسؤولين للقناة..موظفو
ي عدن بجدة يناشدون الرئيس هادي بايقاف العبث ف

 القناة

ة بعد صمت ينتظر صحوة الضمير دون جدوى ناشد كوادر وموظفوا قناة عدن الفضائية فخامة رئيس الجمهوري 

يما الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك إيقاف عبث القائم على قناة عدن بجدة ف

الينتمون  المغتربين والمتعاقدين باألجر اليوميوصفوه بالتخريب الوظيفي من ترشيح زوجته وعدد من األشخاص من 

ون اي مؤهالت يفتقد  إلى الوظيفة العامة غير منتسبي الجهزة المؤسسة اليمنية لالذاعة والتلفزيون باالضافة إلى أنهم

اة ي قنعلمية وفنية وتقنية في مجال االعالم المرئي ورفعهم إلى دولة رئيس الوزراء لتعيينهم بدرجة مدراء عموم ف

والئحته التنفيذية  1111( لسنة  11عدن الفضائية بصورة التستند إلى روح نصوص قانون الخدمة المدنية رقم ) 

( وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء  80 – 1م في المواد ) 800٢( لعام  11والالئحة التنفيذية لقانون األجور رقم ) 

ليها يفة العامة وقرارات في وظائف التتوفر لدى المعينين عم بشأن نظام التعيين في الوظ8002( لعام  141رقم ) 

ملوا تحت شروط شغل تلك الوظائف وفقا للتشريعات المنظمة لشغلها متجاوزا بذلك من أفنوا جل حياتهم في القناة وع

دمة ي خوكل مااكتسبوه من خبرات ف  ظالل الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس قائد الوطن وواضعين انفسهم

 ..وطنهم وتحرره مستمرون حتى آخر لحظة في مقارعة الحوثيين في ظروف مجحفة في العاصمة المؤقتة عدن

م العدل واالنصاف ال االقصاء والتهميش حتى 8010معبرين عن أملهم أن يكون جزاء من وقف مع الشرعيه في حرب 

اللوائح ن يستحق حسب التدرج الوظيفي وتعود قناتهم من المهجر ويتم تكليف رئيس قطاع لقناة عدن وترشيح م

 ..والنظم وقانون الوظيفة العامة الذي يحفظ حقوق الموظف

العولقي  ودعا كوادر وموظفوا قناة عدن إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار بمذكرة وزيرة الشئون القانونية الدكتورة نهال

اضلة أو بجدة من ترشيح زوجته وعدد من أصحابه دون مفالمتعلقة بإعادة النظر فيماتم رفعه من القائم على قناة عدن 

القناة  تدرج في الوظيفة العامة ترشيح من اليملك لمن ال يستحق متخطيا بذلك الكفاءات المجربة والمستحقة في

تماء منوهين بحرمانهم مدة خمس سنوات من فرصة العمل في قناتهم ومن امتيازات ما يتحصل عليه من ليس لديه ان

للقناة في المهجروظيفي  . 
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مجلس عام المهرة وسقطرى 
ن يصر على تحرير المحافظتين م
 تدخالت السعودية والتحالف

ماع اللجان التحضيرية اليوم االثنين باإلج اختارت 

ء السلطان محمد عبدالله آل عفرار رئيساً للمجلس العام ألبنا

المهرة وسقطرى والذي يهدف الى استقالل المحافظتين عن 

 .النفوذ السعودي اإلماراتي

ويصر مشائخ المهرة وسقطرى على عدم السماح الي نفوذ 

لي فظة المهرة السابق الشيخ عاجنبي على حيث قال وكيل محا

سم سالم الحريزي إن المجلس العام ألبناء المهرة وسقطرى سير

االحتالل  برنامجاً سياسياً للمرحلة المقبلة لتحرير المحافظتين من

 .السعودي اإلماراتي بحسب وصفه

ان ولفت الحريزي، في تصريحات إعالمية عقب اختيار السلط

تين للمجلس العام ألبناء المحافظ محمد عبدالله آل عفرار رئيساً 

مةباإلجماع، أن مؤتمر التصحيح نجح وانتصر بكل معنى الكل . 

ام انحرفوا عن مسار المجلس الع“وتمنى الشيخ الحريزي ممن 

ي وأهدافه أن يعودوا إلى صوابهم، وأن يفهموا رسالة الشعب الت

 .وجهها اليوم للداخل والخارج

 

 

 

 

 

 

احد  طارق صالح يتهم العمالقة باغتيال
ضباطه في عدن ويرسل فريق من 

 حراس الجمهورية لالنتقام من الجاني

 قالت مصادر مقربة من طارق صالح أن طارق توعد بالكشف عن

التي طالت أحد ضباطه في عدن منفذي عملية اإلغتيال . 

قيق فريق تح  واكدت المصادر ان طارق بدأ تنفيذ الخطوة بارسال

ارق تابع لمايسمى قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد ط

محمد صالح الى عدن لمتابعة واقعة اغتيال الرائد نادر 

 .عبداللطيف الشرجبي

الت جمع االستدالواكدت المصادر ان الفريق األمني وصل وباشر 

 جنبا الى جنب السلطات األمنية بعدن.

عة وبحسب المصادر فان الفريق سيباشر التحقيق في الواق

 ومتابعة األجهزة األمنية في عدن بخصوص هذه الواقعة.

المصادر أكدت أن طارق صالح وجه اتهامات صريحة لضباط من 

ال تيالعمالقة وعدد من ابناء الصبيحة بوقوفهم خلف عملية اغ

قة وابناء باعتباره ردا على عمليات التصفية التي استهدفت العمال

اء الصبيحة في الساحل الغربي اخرها نصب كمين لعدد من ابن

 الصبيحة وقتلهم ونهب سيارتهم قبل ايام

 

تل جنود من الحماية الرئاسية يتسببون في مق
هيسائق باص بالتوا  

الحدتسبب جنود من الحماية الرئاسية العائدين من أبين في واقعة قتل بمديرية التواهي مساء امس ا  . 

نى شركة وأفاد المصدر ان خالفا نشب بين محاسب ومنتسبي الحماية الرئاسية على مبالغ مالية عند تجمعهم قرب مب

 .المالحة الوطنية

ابا بريئا واشتد الخالف بينهم وبلغ اوجه بإستخدام االسلحة الشخصية من أحدهم واطالق النار الذي لم يصبهم بل طال ش

 .يقود سيارة دباب من حي الرشيد بمنطقة الفتح وجرح راكب آخر كان بمعيته عند مرورهما من موقع الحادث

قل الجريح الى وبحسب شهود عيان ان الشابين نقال على الفور الى مستشفى باصهيب وتوفي فيها سائق الدباب فيما ن

 .مستشفى خليج عدن بالمعال

 جنود من الحماية الرئاسية يتسببون في مقتل سائق باص بالتواهي

 المشهد الجنوبي األول _ عدن

أبين في واقعة قتل بمديرية التواهي مساء امس االحدتسبب جنود من الحماية الرئاسية العائدين من  . 

نى شركة وأفاد المصدر ان خالفا نشب بين محاسب ومنتسبي الحماية الرئاسية على مبالغ مالية عند تجمعهم قرب مب

 .المالحة الوطنية

ابا بريئا هم بل طال شواشتد الخالف بينهم وبلغ اوجه بإستخدام االسلحة الشخصية من أحدهم واطالق النار الذي لم يصب

 .يقود سيارة دباب من حي الرشيد بمنطقة الفتح وجرح راكب آخر كان بمعيته عند مرورهما من موقع الحادث

قل الجريح الى وبحسب شهود عيان ان الشابين نقال على الفور الى مستشفى باصهيب وتوفي فيها سائق الدباب فيما ن

 .مستشفى خليج عدن بالمعال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يرفع علم الجنوب في مطار عدن اإلنتقالي 
حدة إلستقبال الحكومة وبن بريك يحذر من ذكر الو

 اليمنية

ء الشرعية رفع منتسبون للمجلس اإلنتقالي الجنوبي علم الجنوب على مطار عدن الدولي الذي سيستقبل الثالثاء وزرا

الدستوري واقسموا بالحفاظ على اليمنية ومكاسبهااللذين ادو اليمين  . 

العلم   رفع واكد مصدر محليه ان منتسبي اإلنتقالي رفعوا اليوم االثنين أعالم الجنوب على واجهة مطار عدن موضحا ان

 .الجنوبي تمهيدا الستقبال حكومة المناصفة

 .ورفع االعالم على جوانب المطار وبالقرب من صالة االستقبال

دتهم من يومين حذر هاني بن بريك نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي حدر من قيام أعضاء الحكومة عند عو وقبل

 .عدن من التغني والحديث عن الوحدة اليمنية

ى خدمة وتنتشر قوات اإلنتقالي في جميع شوارع عدن استعدادا الستقبال الحكومة التي يرى مراقبون ان ستعمل عل

ت السياسية دون اإلنتباه لخدمة المواطنالجهات والمكونا  
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ود اللجنة السعودية تستثني الجن
 الشماليين من العودة قصر

واء كشفت مصادر مطلعة عن وصول كتيبة كاملة من جنود الل

اشيق األول حماية رئاسية على متن باصات نقل الى قصر المع

 .بعدن

ت المصادر أكدت ان جنود الكتيبة جميعهم ينتمون لمحافظا

الجنوب بينما لم تسمح اللجنة السعودية بعودة الجنود 

 .الشماليين المنتسبين للواء القصر

وات مخالفا التفاق الرياض الذي ينص على عودة قويعد ذلك 

الحماية الرئاسية الى عدن حيث يرى مراقبون ان اللجنة 

السعودية تريد تمرير توجيهاتها دون العودة الى بنود 

 .االتفاق

 

 

 

 

 

 

قوات اإلنتقالي..من قوات 
 رية الى أمنية لإلنتشارعسك

 في عدن

عد ان تحولت قوات المجلس اإلنتقالي في عدن الى قوة أمنية ب

ر كانت قوة عسكرية تمكنت من اخراج قوات الشرعية من قص

 .المعاشيق وكل مديريات المحافظة

دن في مديريات ع ووجهت السعودية اإلنتقالي بنشر قواته

اوالمطار لتأمين المدينة دون تدخل هادي وقواته في تأمينه  

قة وقالت مصادر مراقبة إن تنفيذ اتفاق الرياض بهذه الطري

واته كان شكلياً وأن الحقيقة هي ان االنتقالي احتفظ بكافة ق

ومسلحيه وأنه حول جزءاً منها إلى عناصر مدنية محتفظاً 

أمنية  حول بقية قواته إلى عناصربأسلحتها الشخصية فيما 

قالي واحتفظ أيضاً بعتاده العسكرية الحربي حيث قام االنت

طالئها بتحويل سياراته العسكرية إلى سيارات للشرطة وقام ب

 .باللون األزرق ليبقي عليها داخل مدينة عدن

اتفاق  ووصفت المصادر إن خطوة االنتقالي كانت التفافية على

ي طوة كهذه قد تعرقل وتعقد الوضع فالرياض، مشيرة أن خ

عدن بدالً من تسهيله بالتزامن مع قرب عودة حكومة هادي 

 .إلى عدن

 

 

رصة كف” اتفاق الرياض“مصادر: السعودية تتعامل مع 
 أخيرة للنجاح في الملف اليمني

ياسية اخيرة مع اتفاق الرياض كفرصة سيعتقد جازما ان السعوديين )وبمساعدة اماراتية( يتعاملون “قال محلل وكاتب سياسي أنه 

ع للنجاح في ادارة ما أمكن من ملف حرب اليمن بالمناطق المحررة وذلك بعد خمس سنوات من الفشل العسكري الواضح والذري

 .”في معظم مناطق الشمال

اره احد في موضوع له جاء فيه: تنظر العربية السعودية إلى اتفاق الرياض باعتب” مسعود أحمد زين” وقال الكاتب المهندس 

الدولي  نجاحاتها الدبلوماسية في ملف الحرب في اليمن.. وبالتالي اي نجاح نسبي لذلك االتفاق هو نجاح لها في نظر المجتمع

ي اليمكن روسيا في إنهاء الحرب في سوريا واصبحت روسيا بموجبه المرجعية الدولية الت اتفاق استانة نجاحا  مثلما يعتبر

 .تجاوزها في إكمال تطبيع األوضاع في سوريا

ما أمكن من  اعتقد جازما ان السعوديين ) وبمساعدة اماراتية( يتعاملون مع اتفاق الرياض كفرصة سياسية اخيرة للنجاح في ادارة

لمناطق المحررة وذلك بعد خمس سنوات من الفشل العسكري الواضح والذريع في معظم مناطق الشمالملف حرب اليمن با . 

اي جدارة   لم يبق في الغصن اال هذه الرمانة ) اتفاق الرياض( التي يجب الحفاظ عليها، واال خسرت السعودية وبامتياز كبير (3

اقيتها في اي ملفات اقليمية اخرى اليوم او غدااقليمية في ادارة االزمات بما سوف ينعكس في قدر مصد . 

ن وفي نفس الوقت اليمكن الرهان على نجاح اتفاق الرياض دو  ال أظن أن هذا االعتبار غائب عن صاحب القرار السعودي، (4

مة الحشد جعل مهالدعم الحقيقي لحكومة المناصفة النتشال الوضع االقتصادي وتطبيع األمن والخدمات في المناطق المحررة مما ي

 .ضد االنقالب الحوثي أمرا ممكنا دون عوائق

دفة للحكومة ، نتوقع دعما اقتصاديا وسياسيا حقيقيا لحكومة اتفاق الرياض بما فيها دعم السياسات المالية واالقتصادية الها (5

 .وبعض المؤشرات ترجح إمكانية حدوث ذلك

المؤشرات، استمرار مشاريع اصالح الخدمات في عدن هي احد (6  

دة بما يعني وقرار البنك المركزي عدن لتغطية السيولة النقدية من خالل اصدار سندات بنكية آجلة بدال عن طباعة أوراق نقدية جدي

هو مؤشر اخر  زيادة التضخم .. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبوة على صفيح ساخن..دفاع هادي ترفض تواجد 
 قوات طارق وتطالب بطردها

س هادي أفاد مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية بأن الوزارة ستتقدم الى الرئي رفضا لتواجد قوات طارق صالح فيدشبوة

 . بمقترح يقضي بمنع قوات طارق صالح من البقاء في محافظة شبوة

ات واوضح المصدر إن الوزارة تتابع عن كثب تحركات طارق صالح وتعزيز قواته لمعسكر بلحاف الذي تسيطر عليه القو

طرة على المحافظةاإلماراتية بهدف السي  . 

عية في واكد المصدر أن وزارة الدفاع لن تسمح لطارق بالسيطرة على شبوة ليستكمل اإلنقالب الذي تعد له اإلمارات على الشر

 .المحافظة

قوات  جاء ذلك بعد يومين من إعالن الحكومة الجديدة، األمر الذي ينذر بعملية إنقالب معدة سلفا ضد الجيش الوطني وتمكين

رق صالح من تلك المناطقطا . 

دمة ودعا المصدر كافة وحدات الجيش الوطني إلى رفع درجات التأهب القصوى تحسباً ألي طارئ قد يحدث خالل الساعات القا

 .من قبل أعداء الشرعية

بوة محافظة شوكانت مصادر مطلعة بمحافظة شبوة افادت بوصول أربعة من ألوية حراس الجمهورية التابعة لطارق صالح إلى 

 .النفطية جنوب شرق اليمن
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ين الحكومة العائد اإلنتقالي يحذر وزراء
الى عدن من ذكر الوحدة في 

 خطاباتهم

 حذر نائب رئيس المجلس اإلنتقالي الجنوبي وزراء الحكومة

ثار الجديدة العائدين الى عدن من استفزاز جماهير المجلس باإلك

 .من ذكر الوحدة اليمنية

 وقال هاني بن بريك في تغريدة على تويتر  على الحكومة

ي ووزرائها تقدير تضحيات الجنوبيين، واحترام الرأي العام ف

 .”الجنوب

وأن يكون تركيزها على الخدمات وتوجيه الجهود “واضاف   

 .”العسكرية لمواجهة الحوثي

 ولفت إلى أن  الدندنة حول مفردة الوحدة وجلبها في كل خطاب

 .فهذا ما يستفز الجنوبيين واليساعد على النجاح

ى وفي ختام تعليقه   تمنى من الحكومة التعقل والتركيز عل

 .الخدمات والحوثي

 

 

 

 

 

 

 

 

” هادي“مطالب بتقديم الرئيس 
للمحاكمة كقاتل ومجرم حرب 

مجزرة سناح“لمسئوليته عن  ” 

ي في ذكرى مجزرة سناح الثامنة طالب الكاتب والناشر الصحف

بإحالة المتورطين في مجزرة سناح إلى ” صالح بن لغبر“

ووصف المجزرة بأنها ” هـادي و ضبعان“المحاكمة، وأولهم 

 . أبشع مجازر القرن

تر، يوم وين المصغر تويوقال في تغريدة على حسابه بموقع التد

ارتكب نظام عبدربه منصور هادي، في مثل هذا اليوم “األحد  

سنوات واحدة من أبشع مجازر القرن 2قبل  ”. 

مجزرة سناح، عندما قصفت الدبابات مدرسة سناح “وتابع  

 .”االبتدائية فقتلت العشرات معظمهم أطفال

، ”الوجوهوالزال نفس النظام يحكم بنفس “وأضاف مستنكرا  

الة واجب الجميع العمل على تقديم المجرمين للعد“موضحا أنه  

 .”من هادي إلى ضبعان لينالوا جزاءهم

 

نون اإلنتقالي يتخلى عن دولة الجنوب وناشطيه يدش
عدن حملة رفع العلم الجنوبي في  

جنوبيين أثار أداء وزراء اإلنتقالي الجنوبي اليمين الدستوري امام الرئيس هادي وعلم الوحدة اليمنية خلفهم غضب ال 

 الموالين للمجلس الذي يطالب بدولة الجنوب في شعاراته ودعاياته اإلعالنية

م أمام جنوبيون حملة لرفع العلم الجنوبي في مدينة عدن، وذلك رداً على أداء وزراء االنتقالي القس وأطلق ناشطون

 .علم وشعار دولة الوحدة

يب العلم ونادى عدد من الناشطون إلى رفع العلم الجنوبي في جميع المرافق الحكومية بعدن، متهمين السعودية بتغي

صفة على أراضيهاالجنوبي عن مراسيم تنصيب حكومة الُمنا . 

فيما أدان آخرون تخلي المجلس االنتقالي ووزرائه الخمسة عن العلم الجنوبي، ورضوخهم إلمالءات الشرعية 

 .والمملكة، خوفاً من خسارة مكاسب سياسية ال توازي ما يرفعه المجلس من مطالب بفك االرتباط

اجع وحدة اليمن وحماية أراضيه، في مؤشر على تروكان أعضاء المجلس االنتقالي في الحكومة قد أقسموا بحماية 

 .االنتقالي عن مطالبه االنفصالية، ما أثار استياًء واسعاً في صفوف أنصاره في عدن

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

مسؤول مالي يكشف فساد بن عديو.. مقاوالت بال 
 مناقصات ومليارات لحسابات خاصة

ساد كشف مسؤول رفيع في مكتب المالية بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، عن تجاوزات قانونية وعمليات ف 

 .يمارسها المحافظ محمد صالح عديو الموالي لحزب اإلصالح الفرع اليمني لتنظيم اإلخوان

ت، افظة، أن المحافظ بن عديو، أعطى مقاوالت بمليارات الرياالوأكد أحمد الحامد مدير المالية في عتق، عاصمة المح

 .باألمر المباشر، ومن دون إجراء مناقصات رسمية وفقا للقانون اليمني

ي مبلغ ، إلى أن القانون اليمني، ينص على إجراء مناقصة أل”الفيسبوك“وأشار في رسالة نشرها على حسابه في 

مر المباشرغى المحافظ اإلخواني المناقصات الرسمية ويعطي مقاولين مشاريع باأليفوق ثالثة ماليين ريال، بينما أل . 

وارد وقال الحامد إن المحافظ صرح في وقت سابق بأنه سيعمل مناقصة لتحصيل ضرائب القات التي تعد من أهم م

لغى )ابن عديو( أالسلطة المحلية في شبوة، بحيث تمنح مقاولة تحصيل القات لمن يقدم أفضل عرضا، غير أنه 

 ماليين ريال، ويعطي مقاوالت بمليارات الرياالت بالتكليف ٣المقاوالت التي نص القانون على اجراءها ألي مبلغ يفوق 

 .المباشر، في تجاوز كبير لقانون المناقصات

يله ي ما يتم تحصوذكر أنه قابل يوم أمس )الخميس( أحد موردي القات يدعى محمد عبدالله البحري، وأبلغه بأن إجمال

ثمانية عشر مليون ريال يوميا 12من ضرائب القات في عتق  . 

مليون ريال  040ووفقا للمسؤول في مالية شبوة، فإن إيرادات ضرائب القات التي يتم تحصيلها في عتق وحدها تبلغ 

 .في الشهر الواحد، وال يورد منها ريال واحد الى حساب السلطة المحلية

بلغ مالي ورد في حساب السلطة المحلية كان في شهر مايو الماضي، أي قبل سبعة أشهروكشف أن آخر م . 

ا على ما اتذكر كنا ننتظر منك الكثير بحسب وعودك لن”محافظا لشبوة، و” ابن عديو“ولفت إلى أنه تعشم خيرا بتعيين 

 .”كلمة لك في مكتب مدير عام مديرية عتق الشيخ علي محمد عامر

لمسئولية إن كنت تعلم بذلك النهب للمال العام فإن ذلك ال يعفيك من ا” مالية عتق رسالته يخاطب المحافظ وختم مدير 

وفق نص الرسالة”. أمام الله وأمام لشعب والدولة وأن كنت ال تعلم فإنني ابلغتك كوني لم أستطع ان أقابلك . 
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دة قوات الحماية الرئاسية ترفض العو
معاشيق بعدن من شقرة الى قصر 

 على متن باصات التحالف

ي قالت مصادر عسكرية ان قيادة اللواء االول حماية رئاسية ف

ى قصر شقرة بأبين رفضت توجيهات اللجنة السعودية بالعودة ال

وم متن باصات نقل استقدمتها اللجنة الي معاشيق بعدن علي

 .السبت

قرة المصادر اكدت وصول باصات تابعه للجنه السعوديه الى #ش

شيق لنقل جنود وضباط اللواء االول حمايه رئاسيه الى قصر معا

في عدن اال ان قائد اللواء رفض عمليهكة النقل هذه مؤكدا ان 

الخاصه باللواءاللواء لن يدخل #عدن اال بمعداته واالطقم  . 

الطرفين  وتحاول اللجنة السعودية تمرير اتفاق الرياض بقوة بين

األيام  وسط توترات يمكن لالتفاق ان يعود الى نقطة الصفر في

 القادمة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ين توتر أمني كبير في نقطة دوفس ب
حزام أبين األمني وقوات الدعم 

 واإلسناد

الدعم  قيادات من تشهد نقطة دوفس األمنية توتر أمني كبير بين

 واالسناد بعدن وأخرى من الحزام األمني بمحافظة ابين .

دعم وقالت مصادر أمنية ان الخالف اندلع بين قيادات من الوية ال

طيف واالسناد بعدن وقائد الحزام األمني في محافظة ابين عبدالل

 السيد.

 المصادر أكدت ان قيادات من الوية الدعم واالسناد اقرت اخضاع

ع منذ النقطة لقيادة الدعم واالسناد بعدن في حين ان النقطة تتب

الحزام األمني بمحافظة ابين.سنوات قيادة   

وأشارت المصادر الى ان قوات الحزام األمني بمحافظة ابين 

ة عززت القوات المرابطة بالنقطة بعدد من االطقم والجنود رافض

 أي محاولة تغيير للنقطة او قيادتها الحالية.

 

م أحال“داخلية صنعاء تحسم قضية وفاة 
وتوقف مدير المديرية عن ” العشاري

 العمل

اطقمه منزل  في غضون ساعات من الحادثة اوقف الحوثيين مدير أمن مديرية العدين بإب من عمله القتحام احد

 المواطن محمد العشاري متسببين ووفاة زوجته

ة دخول ، إنه وفي نفس اليوم الذي وقعت فيه حادث“عبدالملك العجري “وقال الناطق الرسمي باسم داخلية الحوثيين 

تشكيل بوجه مايسمى وزير الداخلية عبد الكريم أمير الدين الحوثي،  –منزل المذكور من قبل بعض أفراد أمن المديرية 

 .لجنة تحقيق وفق تعبيره

كون األولي إلى أن مدير شرطة مديرية العدين أمر بإخراج طقم عسكري م  توصلت في تقريرها واشار الى أن اللجنة

زل المذكور من ستة أفراد للقبض على محمد العشاري المطلوب في أكثر من جريمة سرقة، وقد باشر األفراد بتفتيش من

 .بحثا عنه حد وصفه

منها قرت اللجنة في تقريرها أن إدارة شرطة مديرية العدين خالفت قانون اإلجراءات المتبعة في مثل هذه الحاالت ووأ

 . الحصول على إذن تفتيش من النيابة

د وذكرت اللجنة في تقريرها، أن التحقيقات ال زالت جارية حول وفاة األخت احالم علي العشاري )زوجة المدعو محم

نتظار تقرير الطبيب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاةالعشاري( وفي ا . 

مايحصل  توقيف الحوثيين لمدير أمن العدين بسبب هذه الحادثة يؤكد وجود النظام والقانون في مناطق سيطرتهم عكس

اي تحقيقات تكللت  8010في العاصمة عدن ومحافظات حيث ان الجناة ترعاهم وزارة الداخلية بنفسها ولم تظهر منذ 

 .بالنجاح وتم تنفيذ حكم القانون في حادثة كانت

أشهر هذه الحوادث اغتصاب جنود أمن لطفل في عدن ورغم كل األدلة والبراهين اال أن الحكم لم ينفذ حتى اللحظة 

 .بحقهم بل يتم تهديد األسرة التي رفضت التنازل عن حق طفلها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي مليشيا الشرعية تفتح جبهة جديده ف
 منطقة العبر بحضرموت

يمي الصيعر وقبائل حضرمية تداعت للرفض مساع محافظ الجوف المدعو أمين العكقالت مصادر قبلية ان قبائل 

في  استحداث مركز ضريبي في أراضيهم بمنطقة العبر الحدودية مع الشمال وتدين وتستنكر مايحدث من تدخالت

 ” مديرية العبر من قبل محافظة الجوف الذي يحاول ارباك المشهد وخلط األوراق

اراضي  من تدخالت وتطاول في  ها قبايل أخرى من محافظة حضرموت استنكرت بشكل كامل مايحدثقبائل الصيعر ومع

من  مديرية العبر التابعه لمحافظة حضرموت من قبل جهات خارجة عن النظام والقانون من قبل محافظ محافظة الجوف

لتآ وتفصيآلستفز وغير مقبول جمخالل قيامة في استحداث نقطة جمركية في منطقة الضويبي بمديرية العبر بشكل م  ” 

حافظة المجلس االنتقالي الجنوبي في منطقة حجر الصيعر من جانبة ناشد الجهات المختصة والسلطة المحلية في م

والدكتور  فرج سالمين البحسني محافظ م/ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية  حضرموت الممثلة باللواء الركن

دخل العاجل الى الت  أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي محافظة حضرموت محمد جعفر بن الشيخ

عر تاريخيا والسريع لنزع فتيل االزمة وازالة النقطة الجمركية من أراضي العبر التي تعتبر مثاوي و ارض قبائل الصي

أقدمت على ذلك  وكذلك محاسبة الجهات التي . 

 

 



 
              

 

 11صفحه 

بلغة التحدي لإلنتقالي.. 
الرئيس هادي يوجه الحكومة 
 الجديدة بعقد أول إجتماع لها

 في عدن

 ادت حكومة هادي الجديدة اليمين الدستوري اليوم الجمعة في

العاصمة السعودية الرياض وسط سخط يمني عارم على عدم 

يهاعودة الرئيس الى عدن وتادية الحكومة اليمين الدستوري ف . 

حكومة هادي الجديدة والتي تشكلت على اساس مناصفة مع 

اكتفت اض اال ان ذلك لم يتم واإلنتقالي الجنوبي حسب اتفاق الري

حقب وزارية غير مهمات وليست  4الرياض بمنح اإلنتقالي 

 .سيادية ستنتقل الى عدن في األيام القليلة القادمة

ي وقال الرئيس هادي ان يريد ان تعقد الحكومة اول اجتماع لها ف

 عدن وليسمع العالم ان هناك حكومة يمنية ستنتج حلول لكل

في المحافظات الجنوبيةالمشاكل الحاصلة  . 

خطاب هادي الذي وجه فيه بسرعة عودة الحكومة الى عدن جاء 

وبيينبلهجة التحدي لإلنتقالي الجنوبي مبينا حالة العداء للجن  . 

حقب وزارية من  4ويرى مراقبون ان منح الرياض لإلنتقالي 

ى عن حقبة يأتي بمثابة اللعب على اإلنتقالي الذي تخل 84اصل 

لجنوبية مقابل الحقب الوزارية والمناصبالقضية ا . 

 

 
 
 
 
 

الحزب الناصري يدرس اإلنسحاب من 
 الحكومة الجديدة

كشفت مصادر في الحزب الوحدوي الناصري دراسة الحزب 

اإلنسحاب من الحكومة الجديدة خصوصا بعد أن ادت اليمين 

 .الدستوري في الرياض وليس في عدن

الدكتور حسين عبدالرحمن األغبري تلقى  المصادر أكدت أن

ر توجيهات من قيادة الحزب بعدم أداء اليمين الدستوري كوزي

ال في عدن كون غير ذلك يخالف الدستور لإلدارة المحلية ا

 والقانون اليمني

ن وفي ذات السياق ذكرت مصادر سياسية مطلعة في الرياض أ

صيات حاولوا إقناع بعض الشخ” الشرعية“مسؤولين في رئاسة 

ارة المحسوبة على التنظيم الناصري بتولي منصب وزير اإلد

، بدالً عوديالمحلية بحكومة المناصفة التي يديرها السفير الس

عن ممثل الناصري حسين عبد الرحمن األغبري الذي رفض 

 .أداء اليمين في الرياض

وأفادت المصادر أن هادي سعى لتعيين شخصاً آخر خلفاً 

اص لألغبري بسبب رفضه أداء اليمين في الرياض، وأن األشخ

الذين عرض عليهم المنصب من كوادر الناصري رفضوا 

ه عتبرت قيادات الناصري ما قام بعروض هادي لهم، في حين ا

هادي بأنه محاولة لشق التنظيم الذي رفض خضوع حكومة 

 .معين من قبل أن تبدأ مهامها للخارج

ارة بالسالح وأخرى باألزمات.. قراءة في ت
 سياسة اإلخوان العدوانية ضد الجنوب

إحراق  يبدو أّن أزمات الوقود المفتعلة سالٌح استهوته السلطات اإلخوانية المحتلة للجنوب إداريًّا، على نحٍو يهدف إلى

الفوضى على صعيد واسعالجنوب بنيران  . 

عيشية أمام ودفعت محافظة أبين، كلفة باهظةً للغاية من جّراء هذه السياسة اإلخوانية الخبيثة، بعدما تفاقمت األزمات الم

 .المواطنين بشكٍل مرعب للغاية

شر وذلك بهدف حوتمثّل أزمات الوقود أحد صنوف اإلرهاب الغاشم الذي تمارسه السلطة اإلخوانية في محافظة أبين، 

 .الجنوبيين بين صنوف من المعاناة التي ال تُطاق على اإلطالق

نفطية، مع وفي األيام القليلة الماضية، اتسعت دائرة إغالق محطات الوقود في محافظة أبين مع تفاقم أزمة المشتقات ال

 ٢00ريال بعدما كان بستة آالف و 000لتًرا( إلى سبعة آالف و 80ارتفاع أسعار المحروقات، وقد ارتفع سعر الدبة )

 .ريال

 وشوهدت أعداد كبيرة من السيارات وهي تصطف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بغية الحصول على كمية

ةضئيلة لتسيير شؤونهم، وسط غضب متصاعد بين سائقي األجرة في المحافظة من استغالل المحطات لألزم . 

لها الجنوب عن سياسة شديدة الخبث أشهرتها السلطات اإلخوانية التي تستغل احتالإشهار سالح األزمات النفطية يعبّر 

 .إداريًّا بغية صناعة األعباء أمام مواطنيه على نحو يصنع كلفة إنسانية ال تُطاق على اإلطالق

 ضخمة، من الالفت أّن السلطات اإلخوانية تصنع مثل هذه األزمات على الرغم مما يملكه الجنوب من ثروات نفطية

الممكن أن تصنع حياة هادئة وراسخة أمام مواطنيه، لكّن هذه الثروات تضعها السلطات اإلخوانية على قائمة 

 .االستهداف والنهب المتواصل

ن خالل ما يمارسه اإلخوان في هذا الصدد يمثّل جرائم حرب ال تقل عن االعتداءات العسكرية، فكالهما يوجع المدنيين م

ب ت التي تنجم عن هذا الوضع الفتاك، على نحٍو يبرهن على حجم كراهية هذا الفصيل اإلرهابي للجنوعديد األزما

 .وشعبه، ومساعي هذه المليشيات المارقة إلغراق الجنوب باألزمات

ات ه بأزمفي الوقت نفسه، فإّن السلطات اإلخوانية تسعى إلثقال كاهل المجلس االنتقالي بالمزيد من األعباء، وإشعال

بر أخرى يبذل جهوًدا مضنية من أجل حلها، وذلك من أجل عرقلة مساعي وتحركات الجنوبيين نحو تحقيق حلمهم األك

 .المتمثّل في استعادة الدولة وفك االرتباط

ة، فإّن ومن المؤّكد أنّه كلما زادت المنجزات السياسية التي يحقّقها المجلس االنتقالي في خدمة قضية الجنوب العادل

ية التي ال االستهداف اإلخواني سيتزايد بشكل متواصل، سواء من خالل االعتداءات العسكرية أو صناعة األزمات المعيش

 .تُطاق على اإلطالق

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مليشيا اإلخوان تقتحم مكتب عميد كلية الطب بجامعة تعز

 .اقتحمت عناصر ُمسلحة تابعة لمليشيا اإلخوان، صباح اليوم السبت، مكتب عميد كلية الطب بجامعة تعز

ميكا، الخاضع لسيطرة مليشيا اإلخوان، اقتحموا مكتب عميد كلية  88أن الُمسلحين التابعين للواء  وقالت مصادر ،

الب توب“الطب الدكتور جمال الحزمي، كما أقدموا على نهب بعض محتوياته وبينها طابعة وجهاز  ”. 

 .وأشارت إلى أن الُمسلحين غادروا المكتب، دون أن يوقفهم أو يعترض طريقهم أحد

 

 


