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م 0206 \ 6 \ 61  الخمسونلعدد ا  

” منشأة كالتكس“عدن.. لجنة تقييم 
تؤكد على حق شركة النفط في 

 إستعادتها من المستأجر
 

شلها بعد تسببها في فوضى أمنية وف
ة في تنفيذ إتفاق الرياض ..اللجن

 السعودية تغادر شقرة
 
 

نة الفوضى والمعارك تستمر في مدي
 المخا الساحلية

 

مواجهة اإلنتقالي يجند ابناء الصبيحة ل
 حزب اإلصالح في باب المندب

 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

ي الحراك الثوري: مشاركة االنتقالي ف
حكومة المناصفة خيانة للقضية 

 الجنوبية
 



 
              

 

 2صفحه 

” الحجوري“مسلحو التكفيري 
 يقتحمون مدرسة بيافع بسبب

 كلمة في الطابور الصباحي

قالت مصادر مطلعة بيافع ان مسلحين من أتباع  

الذي تدعمه السعودية لنشر ” الحجوري“الشيخ الشمالي 

 السلفية في الجنوب أقتحموا أحدى مدارس منطقة ضول في

لحج بحثاً عن معلم وجه كلمة إرشادية مشألة بيافع محافظة 

 .ألبناءه الطالب في الطابور الصباحي المدرسي

وقالت المصادر أنه في الطابور الصباحي الحد مدارس وادي 

ة ضول بمشألة في مديرية المفلحي قام احد المعلمين بتوعي

الطالب من خطر الجماعات اإلرهابية المتطرفة كالقاعدة وداعش 

من خطرها على الفرد والمجتمع والبلد وحث  وتنبيه الطالب

الطالب على عدم االنتساب لهذه الجماعات التي تسمم افكار 

ها النشىء وتحشو عقولهم بافكار ارهابية متطرفة ال عالقة ل

 .بالدين والكتاب والسنة

ي وأضافت المصادر أنه نتيجة لهذا الخطاب الذي ألقاه المعلم ف

مالي الذي أعتبره اتباع الشيخ الشالطابور الصباحي المدرسي 

ممن يتقمصون ثوب السلفية تحريض مباشر ” الحجوري“

ا عليهم، فقاموا بشن إقتحام مسلح حيث أرتدوا الجعب واخذو

اسلحتهم متوجهين الى المدرسة وأنتهكوا الحرم المدرسي 

هذا  شاهرين أسلحتهم وتهجموا على المعلمين متوعدين بتأديب

على اإلرهاب والمتطرفين المعلم الذي يتطاول . 

 من ناحية اخرى وعلى نفس السياق أفاد مصدر عسكري في

رة مديرية المفلحي بيافع محافظة لحج بانهم تلقوا أوامر مباش

من نائب الرئيس االرهابي علي محسن االحمر تفيد بعدم 

في مناطقهم ” الحجوري“إعتراض اتباع الشيخ الشمالي 

الصعاب التي تواجههم النشاء  وتسهيل مهامهم وتذليل كافة

 .مركز متطرف في منطقة الفرش في مشالة بيافع

 وكانت أتباع الشيخ الشمالي الحجوري يخططون لفتح مركز

بو مسقط رأس القائد أ“ديني متطرف في منطقة الفرش الوعرة 

الي وتم ايقاف انشائه من قبل االهالي والمجلس االنتق” اليمامة

 .الجنوبي في يافع

رموت: انفالت أمني وقتل ممنهج ومطالبات حض
مجتمعية برحيل قوات الشرعية من الوادي 

 والصحراء

اصبحت قضية وادي حضرموت واالنفالت االمني والقتل اليومي يؤرق سكان حضرموت خاصة  

 جنوبية عامة نظراً لالرتباط الهوية والقضية، وإزاء كل هذه االحداث بّحت مناشدات جميع المكوناتوالمحافظات ال

حد لهذه  الحضرميه التي طالبت في أكثر من مناسبة وحدث الحكومة الشرعيه والرئاسة اليمنيه ودول التحالف بوضع

وت جد قوات عسكرية ال تنتمي لحضرمالمهزله والمسلسل الدموي الذي يعيشه وادي وصحراء حضرموت في ظل توا

 . وتقوم بالتستر على كل مايحدث من جرائم قتل ممنهج بوادي وصحراء حضرموت

وعدم  فشل مهام قوات المنطقة االولى : ويستغرب المجتمع الحضرمي والمكونات القبلية واالجتماعيه من التأخير –

ي وصحراء رحيل جميع التشكيالت العسكرية المحتله لوادالجديه في تطبيق إتفاق الرياض الذي نص في بنوده على 

قاء في حضرموت والتي ينتمي معظم افرادها للمحافظات الشمالية ليضع تساؤل حول مغزى هذه القوات وتمسكها بالب

شلها وادي حضرموت تحت اسم المنطقه العسكرية االولى ومقرها مدينة سيئون حاضرة الوادي. واثبتت هذه القوات ف

ف بط اي جريمة او عملية اغتيال شهدها الوادي بل وصل الحد بها الى مشاركة الجناة فعلتهم نكاية بالتحالفي ض

طية العربي وابناء المحافظات الجنوبية والسباغ حضرموت تهمة االرهاب والتطرف بعد ان كانت ارض السالم والوس

 .واالعتدال ونشر الفضيله

 : ضرورة تطبيق اتفاق الرياض –

نتشره ق السواد االعظم بمحافظة حضرموت والمحافظات الجنوبية على رحيل قوات المنطقه العسكرية االولى الميتف

موقع بمعسكراتها وعتادها بجميع مديريات وادي وصحراء حضرموت، وجاء كل هذا بعد ادراج بند في اتفاق الرياض ال

حاربة ونه على مغادرة هذه القوات تجاه الشمال لمبين المجلس االنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعيه ونص في مضم

فلم تغادر  المد الحوثي المدعوم من ايران، لكن االمور تمشي على العكس تماماً منذ توقيع االتفاق ودخوله حيز التنفيذ،

هذه القوات ويتشبت قادتها بالبقاء واحتالل وادي حضرموت وفق اجنده ومخططات ترعاها دول خارجيه معاديه 

شروع العربي والتحالفللم  . 

 : قتل يومي وانفالت امني –

ن اصبح وادي حضرموت منطقه اشبة بوادي الموت ففي حين ال يمر يوم على وادي وصحراء حضرموت اال ونسمع ع

ية اغتيال جندي او مواطن او حتى خلق زعزعه امنيه مدعومة من قبل جهات اخوانيه متحكمه بمفاصل القوات العسكر

ي حقوقيه عن ارتفاع معدل القتل اليومالمتواجده في وادي حضرموت، وفي نفس السياق افادت تقارير طبيه و

شهد واالغتيال بوادي حضرموت دون ان تحرك الجهات االمنيه والعسكرية تجاه ذلك وظلت متفرجه منذ عدة سنوات لي

وادي وصحراء حضرموت اسوء حقبه امنيه امتزجت بالدم ورائحة البارود واصبحت بيئة غير صالحه للعيش 

 .واالستقرار

وادي حضرموت هكذا الى متى سيبقى –  : 

اء ويتساءل الجميع وباستغراب لماذا يصر الجميع على تجاهل هذه المعاناة التي أرقت كاهل المواطن بوادي وصحر

، فيما حضرموت في ظل انعدام الحلول وعدم تطبيق بنود اتفاق الرياض بانسحاب هذه القوات المحتله لوادي حضرموت

ساحل  يل هذه القوات واحالل قوات محليه من ابناء حضرموت لتطبيق تجربةتصر جميع المكونات الحضرميه على رح

وليظل   هاب.حضرموت االمنيه والعسكرية التي أثبتت للعالم الجديه واالنضباط في حفظ االمن واالستقرار ومكافحة االر

 السؤال متكرر ومستمر متى سيتحرر وادي حضرموت؟ ومتى ستنتهي معاناة سكان ارض السالم
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 يبدي” حيدان“وزير الداخلية 
فشله ويطلب من اللجنة 

 السعودية التدخل

في أول موقف يظهر فشل وزير الداخلية المحسوب على  

قيادة  اإلصالح طالب وزير الداخلية الجديد ابراهيم حيدان

حكم التحالف السعودي واللجنة العسكرية السعودية بوضع لت

بدء ي بالشأن األمني لعدن وعدم اتاحة الفرصة للوزير لاإلنتقال

 عمله

وقالت مصادر مقربة من الوزير حيدان انه ابلغ اللجنة التي 

لى التقى التي التقى بها امس في قصر معاشيق عدم قدرته ع

ي العمل في ظل الوضع الذي ال يزال المجلس االنتقالي الجنوب

 .يفرضه في عدن تحديداً 

إن احتجاج حيدان جاء على استمرار المجلس وقالت المصادر 

لعسكري االنتقالي الجنوبي رفضه تنفيذ التزاماته بشأن الشق ا

واألمني من اتفاق الرياض وهو ما أعاق تحركات الوزير 

ومهامه وعدم تنفيذ أوامره وتوجيهاته لدى قطاع كبير من 

 .الوحدات واألجهزة األمنية في عدن

رجأ االختالالت األمنية في عدن وأضافت المصادر إن حيدان أ

ومنها التفجيرات اليومية التي تشهدها المدينة منذ وصول 

ديسمبر، أرجأها إلى مسؤولية  03الحكومة إلى عدن في 

 المجلس االنتقالي الجنوبي ووحداته المسيطرة على األجهزة

 .األمنية

لتنسيق وكان حيدان قد التقى باللواء محمد الربيعي رئيس فريق ا

ف على االرتباط أو ما يعرف باللجنة العسكرية السعودية لإلشراو

عدن  تنفيذ اتفاق الرياض، وقائد قوات التحالف السعودي في

الب العميد نايف الحبيل في قصر معاشيق اليوم األربعاء، وط

ى حيدان من قيادة التحالف الضغط على االنتقالي وإجباره عل

لى ق الرياض، مشدداً عتنفيذ الشق العسكري واألمني من اتفا

 .ضرورة التسريع بتوحيد األجهزة األمنية

 

 

 

 

 

  

عوات لإلحتجاج أمام قصر المعاشيقد  

عاشيق يوم االحد المقبلبعد تجاهل مطالبهم المتكررة دعا موظفون في قناة واذاعة عدن لوقفة احتجاجية امام م . 

م٥3٠٢وتطالب الوقفة الحكومة باستئناف عمل القناة واالذاعة من عدن، حيث مازالت القناة تعمل من السعودية منذ  . 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تؤكد على حق” منشأة كالتكس“عدن.. لجنة تقييم 
 شركة النفط في إستعادتها من المستأجر

عام  ، برئاسة أمين” الخميس ” جعة وتقييم خزانات كالتكس لتموين البواخر ، إجتماعها ، اليوم عقدت لجنة لمرا 

بدر معاون سعيد –رئيس اللجنة  –المجلس المحلي بمحافظة عدن  . 

م ، ٠99٥واستعرضت اللجنة ، العقود واإلتفاقيات التي ابرمت بين شركة النفط بعدن ، مع المستأجر في العام 

جعتها قانونياً وفحصها ومرا . 

لها ومن كما تطرقت اللجنة المقترحات والحلول الممكنة التي من شأنها إعادة الخزانات إلى الدولة أو اإلستفادة من تشغي

لنفط بعدن عائداتها عبر إعادة النظر في عقود اإليجار بحسب التسعيرات المعمول بها حالياً ، وفقاً لما تقدمت به شركة ا

 نتصار عبدالله العراشة ، إلى محافظ المحافظة ، أحمد حامد لملس ، بإستعادة المنشأة للشركة، ممثلة بمديرها إ

الح شركة بإعتبارها أصل من أصول الشركة وثروة غنية ينبغي الحفاظ عليها ، لما لها من منفعة إقتصادية ومالية لص

نة لتقصي الحقائقالنفط بعدن خاصة ومحافظة عدن بشكل عام ، والذي بدوره شكل المحافظ لج . 

للجنة بدر معاون ، بمعية أعضاء ا –رئيس اللجنة  –وفي سياق متصل ، قام أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن 

مدير  ، وبحضور –مديرا الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة ، وشركة النفط بعدن ، وممثل عن مكتب المالية  –

لية عبدالسالم العمري ، بزيارة إلى منشأة كالتكس ، لإلطالع على الوضعية الحا أمن المنطقة الحرة بعدن ، العميد

 .للمنشأة وتقييم حالة الخزانات ومضخات وأنابيب ضخ الوقود في المنشأة
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قيادي جنوبي يعري محافظ شبوة 
 ويكشف أهداف فتح ميناء قنا

معريا محافظ شبوة اإلخواني محمد صالح بن عديو كشف 

ة وبي أحمد عمر بن فريد، عن أهداف محافظ محافظالقيادي الجن

ى شبوة محمد صالح بن عديو، من التدشين الشكلي لعمل مرس

د نفط بميناء قنا، متحديا المحافظ أن يكشف بشفافية عن موار

م٥3٠٢شبوة منذ  . 

تحه بن وقال بن فريد في تغريدة له: ميناء قنا بشبوة الذي افت

؛عديو يوم أمس جاء ليعلن ما يلي   

 .رأس جسر لدولة اإلخوان ببعدها اإلقليمي – ٠

ميةرس” مواصلة عمليات التهريب بكافة أشكالها بطريقة  – ٥  ” 

. 

 . استمرار عمل مؤسسة الفساد – 0

 .تحدي سافر التفاق الرياض وتمرد عليه – ٤

عسكرية مع الحوثي -فتح نافذة مساومة تجارية -٢ ”. 

د اي لسنا ض“ن فريد : وفيما يخص تحديه لمحافظ شبوة، قال ب

ظ مصلحة لشبوة قد تتحقق عن طريق آخر،لكننا نتحدى محاف

ية منذ شبوة ان يعلن بشفافية للجميع عن موارد النفط الشبوان

حتى اليوم؟.. أين ذهبت؟.. ولمن؟..وكيف؟!..وماهو  ٥3٠٢

 .”نصيب شبوة منها؟

ي وأشار : وإذا كان هذا الذي يسمى ميناء يعتبر إنجاز كبير ف

ظر البعض فهنيئا لهم، هو عمل أقيم لغرض ما ذكرت فقطن . 

هذا وكان محافظ محافظة شبوة، قد دشن عمل شكلي لمرسى 

ية، وخزان عائم بميناء قنا، الذي كان متوقفا وبدون بنى تحت

و وروج إعالم بن عديو واإلخوان باعتباره منجز كبير، بينما ه

 لم يبذل أي جهود فيه

 

 
 
 
 
 

نة السعودية: هل يكون بعد انسحاب اللج
ن؟هناك ضوء أخضر للقوات الجنوبية في أبي  

عبي بعد انسحاب اللجنة السعودية من أبين نتيجة الغضب الش

عض الذي خرج ضدها واستهداف مليشيا االصالح لها يتساءل الب

 عن مصير اتفاق الرياض في أبين

 وتساءل الناشط الجنوبي واثق الحسني عن اسباب انسحاب

دينة لسعودية المشرفة على تنفيذ اتفاق الرياض من ماللجنة ا

 .شقرة مساء امس الثالثاء

اجئ وقال الحسني في تغريدة له على تويتر ان االنسحاب المف

ق باتجاه عدن هل يعطي القوات األمنية الجنوبية بحسب اتفا

الرياض النتشار قوات الحزام االمني في أبين وعودة قوات 

التحالف  شبوة خصوصا بعد تعرض معسكرالنخبة الشبوانية الى 

في شبوة مساء امس لالستهداف ان..مختتما :أم ان هناك 

 .حسابات اخرى

الحراك الثوري: مشاركة االنتقالي في حكومة 
 المناصفة خيانة للقضية الجنوبية

رات رئيس بعدن، تبري اعتبرت الهيئة المركزية للحراك الثوري الجنوبي تيار الزعيم حسن باعوم، خالل انعقادها اليوم

ضرورة الستعادة  7/7المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات عيدروس الزبيدي بان مشاركته في حكومة نظام 

 .الجنوب وانتصاراً لقضيته، تسويق وتبريرات سطحية ال تنطلي على أي عاقل

الستسالم ر السياسي والرضوخ للضغط واضحالة الفك”وأكدت الهيئة المركزية في بيان رسمي لها، على ما وصفته بـ

ضية البعض ممن يّدعون تمثيل الق“، وقال الحراك الثوري ان ”بل واالبتزاز والتطلع بشبق للسلطة، وال شيء اخر

اسب في الجنوبية انحرفوا عن درب الثورة وقبلو بالتسويات السياسية في القضية الوطنية عبر الحصول على مك

من  ، وقد أصبحوا جزء” ال يعنينا“ة قانعين بالفتات بعد ان كانوا من اصحاب شعار السلطة تحت مسمى الشراك

حكومة فيشي“الشرعية اليمنية وفي صفوفها!! وارتضوا العمل في حكومتها بورقة اتفاق ُعرفي  ”. 

الثوابت م بوأضاف البيان، إن قبول هؤالء االخوة بالتسوية دون مرجعية سياسية وخارطة طريق واضحة المعالم والتزا

كونات ال الوطنية الجنوبية ماهو إال عودة ألخطاء الماضي في التالعب بالقضايا الوطنية بالتفرد واختزال الوطن في م

ليس بعيداً  تمثل سوى رؤيتها الميكافيلية للسلطة األمر الذي يتسبب اآلن بإدخال الوطن في متاهة ومأزق تاريخي جديد

93عن مأزق عام  . 

يناير تمر هذا العام، والوطن يقترب من منحنى خطير في ظل التدخالت الخارجية  ٠0لثوري ان ذكرى واكد الحراك ا

ارطة الطريق التي تريد ان تعيدنا إلى نقطة الصفر ومادونها، عبر فرض أجندتها السياسية على أرضنا والمتطابقة مع خ

رجات ة؛ وهي المبادرة الخليجية والقرار الدولي ومخالتي تم اعتمادها في دولة اليمن والمتمثلة في مرتكزاتها الثالث

يخية بين الحوار اليمني، والتى جاءت لحل أزمة السلطة ومحاصصاتها في الجمهورية اليمنية، وترسيخ التحالفات التار

 ية ليسالخارج ومكونات هذه السلطة في اطار منظومة سياسية يمنية خاضعة للخارج تجعل من اليمن تابع وحديقة خلف

 .اكثر، حسب البيان

ين لحرب رجال الجنوب الذين حملوا على اكتافهم مسيرة النضال الوطني الجنوبي والرافض“وأشار بيان الهيئة الى ان 

حدتهم العدوانية ونتائجها الظالمة استطاعوا بفضل وعيهم السياسي وإيمانهم بمشروعية قضيتهم الوطنية وو 9٤

رادة شعبية اعدين للعسكريين، أن ينجزوا مشروع التصالح والتسامح المعبر عن إوتكاتفهم، وعبر جمعية ردفان للمتق

والتي انطلق منها الحراك السلمي الجنوبي  97كان قد بدأ مسيرة التعبير عنها الزعيم القائد حسن باعوم في المكال منذ 

اك الثوري مكن للمجلس األعلى للحر، مؤكداً إن التسوية السياسية الوحيدة التي ي”بوعي ثوري وإرادة شعبية ال تقهر

ى نكون الجنوبي قبولها في قضيتنا الوطنية هي ميالد واستقالل الوطن الجنوبي كامل السيادة والقرار الوطني حت

 .متسقين مع نضاالتنا وعهد شهدائنا وثوابتنا الوطنية

 

 
 
 
 
 
 
 

عمليات إرهابية في شبوة احداهن استهدفت المحافظ بن 
 عديو

ثناء رهابية جديدة تكشف حالة اإلنفالت األمني في محافظة شبوة تعرض موكب المحافظ لحادث مروري افي عملية ا

 عودته لعتق من افتتاح المرحلة االولى من ميناء #قنا

 وقالت مصادر مقربة من المحافظ محمد صالح بن عديو انه تعرض لمحاولة اغتيال اثناء عودته من ميناء قنا

سر غرير السيارة التي تقل مدير عام مكتب المالية بمحافظة شبوة محمد عتيق للحادث على جوفي ذات الوقت تعرضت 

 .ادى إلصابته مع عدد من مرافقيه وتم اسعافة إلى مستشفى عتق المركزي

تمرار حالة هذه العمليات المتزامنة والتي جائت في وقت افتتاح ميناء قنا الذي يرفض اإلنتقالي انشاءه اصال تؤكد اس

 التصفيات بين الطرفين

 



 
              

 

 5صفحه 

محتجون عسكريون يقطعون 
شوارع المنصورة ويمنعون حركة 

 المرور

بعد تعثر عملية صرف مرتبات العسكريين قطع محتجون 

غاضبون صباح اليوم األربعاء طريقاً رئيساً في مديرية 

 المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

طارات في إالنار   وقام المحتجين العسكريين الغاضبين باضرام

نصورة تالفة وسط الطريق الرئيسي بجولة الغزل والنسيج في م

 عدن ومنعوا حركة المرور بشكل كامل.

وجاءت هذه االحتجاجات الغاضبة عقب تعثر عملية صرف 

 مرتبات العسكريين الُمنقطة منذُ عدة أشهر حيث وجه البنك

المركزي باغالق محالت الصرافة لمنع تدهور العملة حسب 

ه البنكتوجي  

 

 

 

 

 

 

 

 

لحج..عملية إرهابية تستهدف طقم 
 مديرية تبن

ات في زمن اإلنفالت األمني والتصفية بين الحلفاء بمحافظ

الجنوب قالت مصادر أمنية إن انفجار وقع صباح اليوم في 

رة الساعة الثامنة والنصف تسبب بإحداث اضرار كبيرة بمؤخ

يرية تبنطقم عسكري يرابط بمدخل المدينة الخضراء بمد  . 

بالطقم  وافادت المصادر بأن االنفجار نتيجة عبوة ناسفة انفجرت

ارخالل عودته للخلف بالموقع الذي تعود أن يقف به باستمر  . 

 مصادر أمنية أوضحت بأن االنفجار حدث بعد لحظات من عبور

 موكب محافظ محافظة لحج الذي يسكن بمدينة الفيصل خالل

شين حملة النظافةذهابه إلى مدينة الحوطة لتد  . 

ناء ولم يسفر االنفجار عن وقوع أي ضحايا أو إصابات باستث

 .األضرار الذي لحقت بالطقم األمني وهو تابع النجدة

 

 

 

عدن..قوة أمنية تعتدي على منزل 
ه المواطن الضالعي وتصيب عدد من ابناء

 بينهم طفلة

تمكينها نين مستغلة تمكين التحالف لها بفرض سيطرتها وتواصل األجهزة األمنية في ارتكابها الجرائم بحق المواط 

على االعتداء على المواطن احمد الضالعي وهدم منزله في خور مكسر بعدن  حيث أقدمت قوة أمنية . 

ل المواطن و قالت مصادر محلية أن قوة أمنية تتبع قائد عسكري تابع لإلنتقالي قام ومعه عصابة مسلحة باقتحام منز

ته بينهم نطقة الصولجان بخور مكسر فجر االثنين وأطلقت النار على المنزل واصابت عدد من افراد اسرالضالعي في م

 .طفلة

ابع للواء وبحسب المصادر فقد اعتقلت القوة األمنية اثنين من أبناء المواطن الضالعي تحت تهديد السالح في سجن ت

الخبر الثالث صاعقة بالصولبان ولم يتم االفراج عنهم حتى كتابة . 

الغة من كما تعرض الضالعي لإلصابة في يده بعيار ناري أطلقه المسلحون على المنزل إضافة إلى إصابة طفلته الب

سنوات اثناء عملية االقتحام 8العمر  . 

ة واإلفراج وحمل الضالعي ، المحافظ لملس ووزير الداخلية بحكومة المناصفة مسؤولية ضبط المعتدين وتقديمهم للعدال

ابناءها وتعويضه عما نتجه من أضرارعن  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتيجة اإلهمال..وفاة اثنان من جرحى مطار عدن 
 في مستشفيات جيزان

يهدد نتيجة اإلهمال الذي يعاني منه جرحى تفجير مطار عدن اللذين تم نقلهم الى جيزان توفي اثنين من الجرحى و

 الموت اخرين

رحى ت االولى اليوم االربعاء الى مطار عدن حاملة جثماني شهيدين من جووصلت طائرة عسكرية سعودية في الساعا

ديسمبر الماضي 03مطار عدن الذين اصيبا في الهجوم الصاروخي يوم  . 

ن وقالت مصادر ان الطائرة السعودية قدمت من مطار جيزان السعودي الى مطار عدن الدولي وتقل جثماني الشهيدي

جوازات بالمطار ومحمد عبدالوليعدنان موانس نائب مدير مكتب ال . 

ال وكانت دفعة من الجرحى جرى اخالءهم االسبوع الماضي الى مشافي جيزان بينهم موانس وعبدالولي ويالقو اهم

 كبير في المستشفيات التي تم نقلهم اليها

 
 
 
 
 
 

 يكشف هدف اإلخوان من فتح ميناء قنا ويناشد” العولقي“الشيخ 
 بايقاف بن عديو

عن هدف اإلصالح من فتح ميناء قنا في شبوة” لحمر علي لسود العولقي“خ القبلي الشبواني كشف الشي  

االخوان وقال لسود في تغريدة له ان ميناء قنا الذي أعلن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو افتتاحه هو ميناء خاص ب

الحهمدمه االخوان لتهريب ولمصلقضاء حاجتهم فقط لن يستفيد منه المواطن معتبرا ان الميناء لتهريب سيستخ  . 

شبوة  وقال لحمر ان ما حصل هو تجاوز للتحالف العربي وحكومة المناصفة داعيا كل الجهات المعنية الى ايقاف محافظ

 محمد صالح بن عديو

 



 
              

 

 6صفحه 

تحذير أممي من تصنيف 
 الحوثيين جماعة إرهابية

رئيس حذرت األمم المتحدة، اليوم االثنين، من أن قرار إدارة ال

ية اليمن” أنصار الله“األمريكي، دونالد ترامب، تصنيف جماعة 

تداعيات إنسانية وسياسية “تنظيما إرهابيا قد يؤدي إلى 

 .”خطيرة

ان وقال المتحدث باسم مكتب األمين العام لألمم المتحدة، ستيف

ن، إن ديوجاريك، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم االثني

ي وزعماءها ف” أنصار الله“متحدة إلدراج تنفيذ خطة الواليات ال

سيؤدي على األرجح إلى تداعيات “قائمة اإلرهاب األمريكية 

 .”إنسانية وسياسية خطيرة

وشدد ديوجاريك على أنه من بالغ األهمية أن تصدر الواليات 

ة في أسرع وقت التراخيص واالستثناءات الضروري“المتحدة 

نسانية الالزمة إلى كل لضمان استمرار وصول المساعدات اإل

 …”الناس دون انقطاعات

 

 
 
 
 
 
 
 
 

عدن..موظفو شركة كالتكس 
ادة يواصلون مطالبتهم باستع

 المنشأة

يث يواصل موظفو منشأة شركة النفط بالبريقة احتجاجاتهم ح

 خرجو اليوم الثالثاء مطالبين بإعادة تشغيل منشأة كالتكس

 .ومحاسبة الفاسدين

 اجية للعشرات من العمال والموظفينجاء ذلك خالل وقفة احتج

 .استجابة لدعوة أطلقها المجلس العام للنقابة

وخالل االحتجاجية طالب العمال بضرورة إعادة تشغيل منشأة 

رم كالتكس ومحاسبة األجهزة األمنية التي سبق وأن اقتحمت ح

 .المنساة وهددت الموظفين بالحبس واعتدت عليهم

سببوا بمحاسبة الفاسدين في المنشأة الدين تكما طالب المحتجون 

المنشأة بتعطيل العمل في  . 

وكان موظفوا كالتكس طالبوا في وقفات احتجاجية سابقة 

تحكيم ،المحكمة االستئنافية التجارية إصدار قرار ببطالن حكم ال

شأة كونه غير قانوني ومخالف لألنظمة والقوانين باعتبار أن من

لنفط عدن حقا وقانوناكالتكس تابعة لشركة ا . 

 

 

“  توقف قائد طائرة تونسي عن” طيران اإلمارات
ه العمل نهائيًا وتحيله للتحقيق بسبب رفض

تل أبيب“المشاركة في رحلة إلى  ” 

ن العمل، قالت وسائل إعالم تونسية، إن شركة طيران اإلمارات قامت بإيقاف قائد طائرة تونسي الجنسية ع 

لة إلى تل أبيببسبب رفضه المشاركة في رح . 

التحاد أكتوبر الماضي، أول طائرة ركاب تجارية من بلد خليجي إلى فلسطين المحتلة، تابعة لشركة ا ٠9إذ انطلقت في 

بعد أن أقر  للطيران، والتي دخلت التاريخ كونها أول رحلة من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى فلسطين المحتلة،

عية بينهما، عقب توقيع اتفاق التطبيعرحلة أسبو ٥8الجانبان تسيير  . 

 صحيفة تروي التفاصيل

طيران  منعم صاحب الطابع وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة“في خبر لها، قالت إن ” الشارع المغاربي“صحيفة 

 .”اإلمارات تم تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب

طائرة في  تم تجميد نشاطي كقائد“وينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: وكتب صاحب الطابع في تد

 ً  .”طيران اإلمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب. الله فقط من يرعاني.. لست نادما

التأديب،  جنةعن صاحب الطابع تأكيده إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام ل” الشارع المغاربي“كما نقلت صحيفة 

مباشرة بعد نشر التدوينة” فيسبوك”وأشارت إلى أن صاحب التدوينة أغلق صفحته بـ . 

يجي إلى يأتي الحادث بعد أشهر من تطبيع العالقات بين اإلمارات وإسرائيل وانطالق أول طائرة ركاب تجارية من بلد خل

٥3٥3إسرائيل، تابعة لشركة االتحاد للطيران، خالل شهر أكتوبر  . 

وكان على متن هذه الرحلة مجموعة من كبار مسؤولي القطاع وشخصيات بارزة بقطاع األعمال ووسائل إعالمية 

 .للتعرف على أبوظبي واإلمارات ككل، تلبية لدعوة من طيران االتحاد وممثلي قطاع السياحة بأبوظبي

 تطبيع شامل

رحلة طيران تجارية أسبوعياً بين مطار بن  ٥8ح بتسيير كما وقَّعت إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة اتفاقاً للسما

 .غوريون اإلسرائيلي ودبي وأبوظبي

ين يأتي االتفاق، الذي يسمح أيضاً بعدد غير محدود من رحالت الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب فلسط

العالقاتالمحتلة وعشر رحالت شحن أسبوعياً، بعد أن وافقت إسرائيل واإلمارات على تطبيع  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  شبوة..مليشيا اإلخوان تستهدف القوات اإلماراتية
 معسكر العلم

ة بقذائف استهدفت مليشيات حزب االصالح االخواني مساء امس معسكر العلم التابع الذي تتواجد فيه القوات اإلماراتي

 .هاون في شبوة

تموضع ات االخوان استهدفت بالهاون معسكر العلم الموقالت مصادر أمنية ان ما تسمى القوات الخاصة التابعة لمليشي

 .فيه قيادة التحالف العربي االماراتية واللواء الخامس نخبة شبوانية

 .وأكدت المصادر ان قذيفتين وقعت في البوابة واخرات داخل المعسكر ولم تحدث اي اصابات

يد اخواني هادف الفشال اتفاق الرياضوفسر مراقبون استهداف القوات االماراتية في معسكر العلم انه تصع . 

 

 



 
              

 

 7صفحه 

بريطانيا تسيطر على موانئ 
الجنوب..تفاصيل مذهله عن لقاء 

اجمع وزير النقل وسفير بريطاني  

 في موقف مخزي ويكشف عمالة الحكومة الجديدة وارتهانها

ة للخارج وسعيها لتسليم موانئ الجنوب واماكنه الحساس

تور وزير النقل الدك لتقىوالهامة للبربطانيين واألمريكان ا

ايكل م“مع السفير البريطاني لدى اليمن ” عبدالسالم حميد“

، عبر تقنية االتصال المرئي اليوم الثالثاء”آرون  

ر مصادر مطلعة على اإلجتماع اكدت طرح الوزير على السفي

اة البريطاني حاجة ميناء عدن إلى تطوير في تعميق القن

 جديدة الستيعاب رسو المالحية وأحواض السفن وأرصفة

عسفن ذات األحجام الكبيرة وتوفير معدات مناولة البضائ . 

كشف طرح وزير النقل هذا الموضوع على السفير البريطاني ي

مدى عمالة الحكومة للدول الطامعة في موانئ الجنوب 

الذات وموقعه االستراتيجي والذي اليخفى على البريطاني ب

من اجل طردهم الذين ضحى الجنوبيين باورواجهم . 

ومن المفترض ان الوزير يطرح هذا المشروع على وكالء 

ن وزارته ورئاسة الوزراء دون العودة الى البريطانيين اال ا

مايحصل هو حكم البريطانيين واالمريكان لليمن عبر 

 شخصيات يمنية الغير

 

 

 

 

 رابطة أمهات المعتقلين تنفذ
وقفة احتجاجية أمام قصر 

 المعاشيق

نصافهم منذ خمسة أعوام نظمت رابطة أمهات لعدم ا

جاجية أمام المختطفين والمخفيين قسراً اليوم الثالثاء وقفة احت

فيين قصر معاشيق ، للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين والمخ

 .قسراً في سجون عدن

 93وجّددت أمهات المعتقلين مطالبتهن بالكشف عن مصير 

سنوات، دون  4منذ حوالي ُمعتقاَلً ومخفياً في سجن بئر أحمد 

 .محاكمة

لى ودعا بيان الوقفة االحتجاجية جميع المنظمات الحقوقية إ

راحهمالتضامن مع المعتقلين والمخفيين قسراً حتى إطالق س . 

اء كما طالب البيان بإحالة كل من له عالقة في اعتقال واختف

ر قانوني،  جميع السجناء، الذي ُسجنوا بدون أي ُمبّرِّ

إلى قيادات االنتقاليإشارة  في . 

قصر  وكانت أمهات المعتقلين نفذت وقفة احتجاجية ثانية امام

معاشيق، حملت حكومة المناصفة مسؤولية االفراج عن 

 .أبناءها

  

 

يذ إتفاق بعد تسببها في فوضى أمنية وفشلها في تنف
 الرياض ..اللجنة السعودية تغادر شقرة

قرها في منطقة شقرة بمحافظة ابين اليوم الثالثاء وعادت الى مدينة عدن ،غادرت اللجنة العسكرية السعودية من م  

عسكرية  وقالت مصادر محلية ان اللجنة العسكرية السعودية التي شنت موجة اعتقاالت واسعة ضد العشرات من عناصر وقيادات

ي ، غادرت جنة في شقرة مطلع األسبوع الماضتابعة لمليشيات اإلصالح خالل األيام الماضية على خلفية االنفجار الذي هز مقر الل

 . ظهر اليوم بشكل مفاجئ بعد تلقيها اتصال من قيادة التحالف السعودية في مدينة عدن بمغادرة شقرة

ي استكمال ووفقا لمراقبين فان مغادرة اللجنة العسكرية السعودية من شقرة وعودتها الى عدن اليوم ، يأتي عقب فشلها الذريع ف

شق العسكري في ابين كونه مرتبط بخطوات تنفيذية في شبوة وحضرموت وعدن ،تنفيذ ال  

دد من المصادر اكدت ان رحيل اللجنة عن شقرة كان مطلب شعبي اثر تصاعد مطالب قبائل ابين في شقرة والكالسي ولودر وع

مفتوحة بين  ويل المحافظة الى ساحة حربالمديريات برحيل اللجنة السعودية العسكرية واتهامها بالتأمر على ابين وسعيها الى تح

ابين واكتفت  مليشيات اإلصالح وقوات االنتقالي ، مشيره ان اللجنة العسكرية السعودية نفذت انسحاب شكلي ألطراف الصراع في

 .بإعادة تموضع قوات الطرفين ولم تنزع فتيل التوتر من جبهات شرق زنجبار

نقل يام الماضية من إعادة اللواء اول حماية رئاسية الى عدن،رغم صدور توجيهات بوكانت اللجنة السعودية قد فشلت خالل األ

لى اللواء من شقرة الى عدن ، إال أن االنتقالي رفض التوجه السعودي رفضاً مطلقاً واشترط إعادة قوات النخبة الشبوانية ا

المحافظة مقابل السماح بعودة قوات الحماية م ، إلى شبوة وسحب مليشيات اإلصالح من 9103مواقعها السابقة قبل أغسطس 

ة رئاسية الرئاسية الى عدن وفق ما نصت أقناع المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات بالسماح بانتقال اللواء األول حماي

تقالي ين االنمن شقرة إلى عدن تحت ذريعة تصاعد االنفجارات في المدينة وارتفاع المخاطر التي تحيط بحكومة المناصفة ب

مانية واألطراف الموالية لهادي والرياض في عدن ، باإلضافة الى اعتزام التحالف إعادة مجلس النواب الى عدن لعقد جلسات برل

اإلماراتية  لمنح حكومة هادي الجديدة الثقة ، إال ان رئيس المجلس االنتقالي عيدروس الزبيدي قال في لقائه مع قناة اسكاي نيوز

النتقالي هي من تحمي تحركات حكومة هادي الجديدة في مدينة عدن منذ وصولهاان قوات ا  . 

انفجار منذ وصول حكومة هادي الجديدة الى  04ويشير مراقبون الى ان الرياض تقف وراء مسلسل االنفجارات التي ارتفعت الى 

ال لملف األمني لحكومة هادي والسماح بإدخعدن ، بهدف الضغط على المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات بتسليم ا

  القوات الموالية لهادي ومليشيات اإلصالح الى المدينة

 
 
 
 
 
 
 
 

يةالفوضى والمعارك تستمر في مدينة المخا الساحل  

لعت حيث اند تعيش مدينة المخا الساحلية حالة من الفوضى نتيجة الخالفات الحاصلة بين المقاومة التهامية ومليشيا طارق صالح

 .اشتباكات بين الطرفين ما أدى إلى مقتل عدد من المقاومة التهامية

ق صالح وقالت مصادر مطلعة في مدينة المخا الساحلية غرب تعز أن اشتباكات وقعت بين قوات المقاومة التهامية ومليشيا طار

قتلوا أثناء المواجهات” التهامية“من  0وأن  . 

فتيش من باشرت قوات المقاومة التهامية بإطالق النار حيث اشتبكت مع أفراد نقطة التوأضافت المصادر أن مليشيا طارق هي 

امية بهدف على أطراف مدينة المخا، وسط أنباء تتحدث عن مساعي لمليشيا طارق للسيطرة على المناطق التي تنتشر فيها الته

ألموال الطرق بهدف ابتزاز المهربين وجني ا التحكم بخطوط وطرق التهريب حيث تهدف مليشيا طارق الستغالل السيطرة على

 .واإلتاوات منهم بدالً من وقفهم وحماية المنطقة

 

 



 
              

 

 8صفحه 

يالته المجلس االنتقالي يصر على نشر تشك
ل المسلحة في #شبوة مقابل السماح بدخو
 قوات األمن التابعة للحكومة إلى #أبين

ه قال مصدر أمني إن المجلس االنتقالي الجنوبي يواصل رفض

عملية دخول قوات األمن الرسمية إلى مدينة زنجبار عاصمة ل

ابعة له محافظة أبين، جنوبي البالد، قبل دخول تشكيالت مسلحة ت

 .إلى محافظة شبوة المجاورة

ات المصدر األمني أفاد، أن المجلس االنتقالي الجنوبي عبر قو

ية الحزام األمني اشترط دخول ما يعرف بقوات النخبة الشبوان

سماح تق ومديريات محافظة شبوة واالنتشار فيها مقابل الإلى ع

نة بدخول قوات األمن العام والخاص والشرطة العسكرية إلى مدي

 .زنجبار

ط وقال المصدر إن خالفاً يتسبب به إصرار االنتقالي على رب

لمسلحة االنتشار األمني في أبين وعدن بإيجاد نفوذ لتشكيالته ا

التفاق  يق الملحق العسكري واألمنيفي شبوة ويجعله شرطاً لتطب

ار الرياض، إذ تريد اللجنة السعودية االنتهاء من عملية االنتش

ن قبل األمني وتطبيق الملحقين العسكري واألمني في عدن وأبي

 .مناقشة الوضع في محافظة شبوة

وعلى صعيد متصل قال مصدر عسكري إن قوة إضافية من 

ة رجح أن تدخل إلى عدن برفقاللواء األول حماية رئاسية من الم

اء قوات من التحالف خالل الساعات القادمة لكنه أشار في األثن

تادها إلى أن المجلس االنتقالي يرفض أيضا دخول هذه القوات بع

لى العسكري دون تأكيد ما إذا كانت هذه القوات ستدخل بالفعل إ

 عدن

 عمال ميناء المكال يضربون عن العمل
طالبهمبعد تجاهل السلطة م  

ء المكال قررت اللجنة النقابية لعمال موانئ البحر العربي في مينا

بهم اإلضراب عن العمل حتى يتم تنفيذ مطال  بحضرموت اليوم

ط وذلك بحل قضية أراضيتهم والتي تم البسط عليها من مخط

يدين ابريل المصروفه لموظفي وعمال الميناء والمستف ٥٤مدينة 

ر الشهداءمن ذوي الدخل المحدود وأس . 

وقالت مصادر نقابية ان النقابة دعت في بيان لها جميع 

أبريل السكنية بان ٥٤الموظفين والمنتفعين من مخطط مدينة 

يشاركوا في االضراب الشامل النتزاع حقوقهم و ردع كل من 

 .تسول له نفسه بأخذ أرضيتهم

شهر أكتوبر   الجدير ذكره أن النقابة قد بدأت االضراب منذ

ي بعد ما وجدو تواطئ من مدير العقار في المحافظة مع الماض

خطط للمطالبة بسرعة حل إشكاليات م  الباسطين على أرضيتهم

ة وذلك بناء على وعود سابقة من قبل السلط  ابريل ٥٤مدينة 

 .المحلية لحلها

و في بيان لها دعت محافظ حضرموت إصدار توجيهات عاجلة 

أراضيتهم من المدينة لوقف اعتداءات وشروع البسط على 

حقهم وتقديم المعتدين للقضاء ومحاسبتهم وتعويضهم عن ما ل

 . من أضرار

المنظمات الدولية من العمل االنساني الى شركات 
  عائلية استثمارية 

ظمات الفساد بقالب انساني، تعتبر ظاهرة الفساد من اخطر الظواهر العالمية وأهم التحديات التي تواجه الدول والمن 

 .األم،لما لها من آثار على المجتمع

يعة وقد اتجهت كثير من المنظمات في خططها من العمل االنساني الى االنتهاكات والفساد حيث تزاول عملها تحت ذر

  العمل االنساني في الظاهر مع تنفيذ الجزء اليسير منه كعمل انساني في ظاهرة، ولكن في باطنة عمل تجاري

 . استرزاقي عائلي

ا اجنده على اغلب المنظمات الدولية والتي تتخذ من المنظمات العربية او المحلية شريكة في تنفيذ مشاريعه يغلب

ة على بحيث تعود الفائد  خاصة منها ماهو انساني ومنها ماهو استخباراتي،تجسسي،سياسي معلوماتي يخدم احزاب

 .انصارهم

وغير  ية باسماء مختلفة ومتعددة ومشاريع مختلفة وقتيةوقد تعمل هذه االحزاب على تفريخ جمعيات ومنظمات محل

 .مستدامه والتخدم المجتمعات

ن ان المنظمات الدولية وما اكثرها تعددت المسميات واالشخاص القائمين عليها والهدف واحد والمشاريع تكاد تكو

ية اشراف السلطه المحلوتعمل تحت   متقاربة،لماذا ال تتخصص المنظمات في مشاريعها وتكون تنموية مستدامه

لمحافظة، ومكتب التخطيط والتعاون الدولي عدن حتى التتعارض مع الخطط والمشاريع التنموية التي تضعها وتقرها ا

 .ولماذا التعمل مباشرة دون شريك محلي او عربي لتنفيذ مشاريعها

 ي..ان ما يخصص من مبالغان الغرض من هذا التسويف واالسترزاق والكسب الغير مشروع باسم العمل االنسان

 للمنظمات ومايعلن عنها في خطط مشاريعها وماتعرضة على الجهات الداعمه واالتفاقيات التي توقعها مع الجهات

ه بمشاريع هذ  في الدولة دون اخذ الموافقة من السلطات المحلية في المحافظات المعنية والمستهدفة  المركزية

المحلية على تنفيذ مشاريعها كما سمح لها ،انما هو عبث ونصب ونهب  المنظمات انما هو هروب من الرقابة

لة من الجهات الداعمة واستنزاف لطاقات الشباب واهانه ومذ  والمشرفين على تلك المنظمات  واسترزاق للقائمين

االقارب  كلهم منوتجويع للناس باسم العمل االنساني.. والمشكلة ان المنفذ هم من الكادر المحلي بحيث تكون المنظمة 

 .تجمعهم صلة قرابه من الدرجة الثانية والثالثة والرابعه بحيث الينكشف امرهم

طيط والتعاون لماذا ال ترفع تقارير بمدى صحة تنفيذ تلك المشاريع كما هو متفق علية الى السلطة المحلية ومكتب التخ

 ..الدولي في المحافظات المعنية بالمشاريع

باسماء المنظمات فوق مقراتها؟لماذا الترفع لوحات   

 لماذا تتهرب المنظمات من توقيع عقود عمل رسمية وفق لقانون العمل مع موظفيها ومنتسبيها؟.

 لماذا ال تستند المنظمات في مشاريعها االنسانية على بيانات من جهات رسمية؟

 لماذا التستوعب المنظمات الكادر المحلي كل في محافظته ؟

حيث مات بالتحويالت المالية دون وجود رقابة مالية من قبل مكتب تخطيط والتعاون الدولي عدن بلماذا يسمح للمنظ

ة بالمنظمات اليسمح لها بالعمل اال بعد توجيه خطاب رسمي من مكتب التخطيط والتعاون الدولي بفتح حساب بنكي اسو

ماعية خطاب رسمي من وزارة الشؤون االجتواليعطى لها الموافقة اال بعد فتح حساب بنكي ب  المحلية التي اليسمح

 .والعمل

 .لماذا التعمل المنظمات بشفافية ووضوح رغم التسهيالت التي تمنح لها

يع ان المنظمات الدولية تتخذ من شعاراتها ومسمياتها ومشاريعها ذريعه باسم االنسانية وهي في الحقيقة مشار

الرابعه بطواقم اسرية تربطهم صلة القرابة من الدرجه الثالثة و استثمارية لعائالت تتربع على رئاسة هذه المنظمات

 .والخامسة من ناحية االناث

 البد من وضع المنظمات تحت المجهر والعادة مراجعة االتفاقيات ونزول لجان التفتيش عليها، وهذا ما نريدة من

عوري ية والعمل االستاذ محمد سعيد الزمعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي د.واعد باذيب ووزير الشؤون االجتماع

 ،وستتضخ انها بعيده عن مشاريعها واالهداف التي اتت عليها وانها غير مستدامه كما ستنكشف بانها منظمات

 .لشركات غير رسمية ألسر وعائالت تستحوذ على نسب من تمويالت المنظمات بطرق مختلفه

ل . وان لم تمتثل المنظمات لالتفاقيات والقوانين سنضطر ان مثا wfp وتمارس فساد كبير بقالب انساني.ولنا في

 ..نفضحها

 وبزيارة قصيرة الى مكتب المنازعات في وزارة العمل سيرى حجم الشكاوي على المنظمات وكثرتها
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ن عدن..العسكريين الجنوبيي
 يهددون بالتصعيد

الرض بعد تعرضهم لإلهمال وعدم توفير مرتباتهم التي افترشو ا

بية، طالبين بصرفها هّدد نائب رئيس الهيئة العسكرية الجنوم

داً ضد حك ومة العميد ركن صالح محسن القاضي، بالتصعيد ُمجدَّ

 .المناصفة في حال عدم االستجابة لمطالبها

اصفة وقال القاضي أن صبر العسكريين نفذ، ُمطالباً حكومة المن

 .بسرعة صرف مرتباتهم كاملة وتسوية أوضاعهم

القاضي أن هيئة االعتصام ستلجأ لالحتجاجات مرة  وأوصح

عة أخرى والتصعيد ضد الحكومة في حال عدم االستجابة السري

 .والقريبة لمطالب العسكريين الجنوبيين

متأخرةوترفض الحكومة واالنتقالي صرف مرتبات العسكريين ال . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

شبوة..القوات الخاصة 
مجند وتستعد  055تستقطب 
تقة تدريبية لهم بعإلقامة دور  

افظة في تواصل مليشيا اإلخوان في عتق بشبوة تجنيد ابناء المح

معسكراتها اإلرهابية مع استقدام اإلرهابيين من المحافظات 

 األخرى

مصادر عسكرية مطلعة أكدت عزم القوات الخاصة التابعة 

مجند اغلبهم  ٢33للمدعو لعكب اقامة دورة تدريبية لـ

ر القيادة في #عتقسنة وذالك بمق٠8دون  

ي واكدت المصادر انه ال يزال باب التسجيل مفتوحا حتى االن ف

 .محاولة الستقطاب عد. اكبر من اإلرهابين

د وتعرف القوات الخاصة التابعة للعكب باعمالها اإلرهابية ض

عابناء المحافظة وافتعال المشاكل والفتن في اوساط المجتم  

 

هة مواجاإلنتقالي يجند ابناء الصبيحة ل
 حزب اإلصالح في باب المندب

اب يعمل المجلس اإلنتقالي الجنوبي ايقاف زحف حزب اإلصالح تجاه الشريط الساحلي الممتد من رأس العارة الى ب

 .المندب حيث وبدعم سخي تشكيل لواء عسكري من ابناء الصبيحة لتأمين هذه المنطقة

تشكيل  جنوب البالد أن المجلس االنتقالي يعمل منذ أيام علىوقالت مصادر محلية في منطقة الصبيحة بمحافظة لحج 

 .لواء عسكري من أبناء الصبيحة

ة تقوم وحسب المصادر أن عمليات تجنيد واسعة للشباب من أبناء الصبيحة عبر مشائخ قبليين، وأن لجاناً ميداني

ير أن المعلومات ن موقعه الجغرافي، غبتسجيل بيانات الشباب الملتحقين بالمعسكر الذي لم يتضح حتى اآلن أين سيكو

 .تؤكد أن اللواء الذي يتم تشكيله حالياً سيتم نشره في المنطقة الممتدة من رأس عمران وحتى باب المندب

مر وتأتي تحركات االنتقالي في مقابل التحركات التي يقوم بها حزب اإلصالح المدعوم من اللواء علي محسن األح

ل إلى يطرة على منطقة طور الباحة بهدف الوصول إلى المديريات الساحلية لتعز للوصووالذي يسعى منذ أشهر للس

 .مدينة وميناء المخا التي تسيطر عليها مليشيا طارق صالح الموالية لإلمارات

ة للتحالف يأتي ذلك في وقت تصاعد فيه الغضب من قبل منتسبي اللواء الرابع حزم في الصبيحة والذي شكت قياد

إلهمال وانقطاع الدعم المالي والتسليح والتغذية منذ نصف عامتعرضهم ل . 

صبر  عليهم أن يفهموا أن“وهدد ناطق اللواء فوزي الصبيحي التحالف السعودي ومن وصفها بالجهات المسؤولة بأن 

مركز فيها ي يت، الفتاً إلى أهمية المساحة الجغرافية الت”أسود الصبيحة لن يطول، لذلك ال تجبروهم للخروج عن مهمتهم

 اللواء والتي قال إنه يتمركز في أقرب الجبهات إلى عدن وفي نفس الوقت محروم من أبسط المستحقات الالزمة

 .كالتغذية والتسليح والتذخير

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أبوظبي تستقبل أول شحنة منتجات 
 إسرائيلية بعد إعالن التطبيع

رائيلي، ارية إنطلقت األحد، من منتجات مستوطنات االحتالل اإلسذكرت وسائل إعالم إسرائيلية األحد، أن اول شحنة تج

 .المقامة على األراضي الفلسطينية، إلى دولة اإلمارات، ضمن اتفاقية التطبيع بين الجانبين

طلقت من ، ان”أولى الشحنات من زيت الزيتون والعسل“وقالت القناة اإلسرائيلية السابعة التابعة للمستوطنين، أن 

الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى إمارة دبي ”شومرون“ . 

صدير، إنه من جهته قال رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يوسي داغان، خالل إشرافه على عملية الت

، فيما لم تعقب السلطات اإلماراتية على ما أوردته القناة العبرية”يوم تاريخي للسامرة ودولة إسرائيل“ . 

ات إلى وقع أربع اتفاقيات تصدير مباشر، من الشركات في المستوطن“ديسمبر الماضي، أنّه ٠3ان داغان كشف في وك

 .”نظيراتها اإلماراتية

  

 



 
              

 

 11صفحه 

وقفة احتجاجية الكاديمي 
 وطالب كلية الزراعة بلحج 

ة نفذ صباح اليوم عمادة كلية الزراعة وطالبهم وقفة احتجاجي

ف الخلفية للكلية للمطالبة بوقأمام البوابتين الرئيسية و

ع على االعتداءات المتكررة من قبل الساكنين جوار الكلية بالتوس

 . حساب مداخلها الرئيسية

ظة وطالبت عمادة الكلية والطالب قيادة السلطة المحلية بالمحاف

والجهات األمنية بوقف هذه االعتداءات المتكررة على بوابات 

 وضبط المعتدين وإحالتهم إلىالكلية واألراضي التابعة لها 

ن الجهات المختصة وإزالة أي بناء عشوائي نفذ أمام البوابات م

إلى  قبل الساكنين جوار مدخل الكلية من الجانب الخلفي المؤدي

 . المزرعة التابعة لها

وحمل أساتذة الكلية والطالب الالفتات المعبرة عن مطالبهم 

ط الكلية من اي بس بوقف االعتداءات وضبط المعتدين وحماية

 . عشوائي أو اعتداء

ذ توجيهات وقالت عميدة الكلية األستاذة فاطمة الفقية نطالب بتنفي

محافظ المحافظة الذي وجهها إلى إدارة أمن الحوطة بوقف 

 .وإزالة أي اعتداء وضبط المعتدين واحتجازهم

ات مشيرة بأن الكلية تتعرض بين الحين واآلخر إلى االعتداء

ت على حساب الكلية وهي صرح علمي وأكاديمي والتوسعا

 وتاريخي يخدم هذه المحافظة وهي هبة قدمها السلطان المغفور

ي في له علي عبدالكريم العبدلي لتكون أول نواة للتعليم الجامع

على  المجال الزراعي وينبغي على أبناء وقيادة المحافظة الحفاظ

 .هذه الكلية لما لها من أهمية

ار عدن..إهمال متعمد في جرحى تفجير مط
 المستشفيات السعودية

 يعاني جرحى تفجير مطار عدن اهمال متعمد في مستشفيات

السعودية وصوال الى زيادة تدهور حالتهم الشخصية ووفاة 

مثلزالعقيد في إدارة الجوازات بمطار عدن ، عدنان   بعضهم

 . موانس حيث توفي متأثراً بجراحه في مستشفى جيزان

 ون من المرضى أنهم يواجهون سوء المعاملة وضعفوقال مقرب

خلص الرعاية، متهمين السعودية وحكومة المناصفة ببمحاولة الت

 .منهم

ثة وأوضحوا أنهم فوجئوا بإرسالهم إلى أحد مشافي الدرجة الثال

طقةالمعروف عنه سوء الرعاية الصحية حتى من قبل أبناء المن . 

هم في وا يتوقعون استضافتالجرحى أن الجرحى كان  وقال أقرباء

 أحد المستشفيات العسكرية في الرياض أو جدة أو في إحدى

لهم المدن الطبية الضخمة، غير أنهم فوجئوا بالعكس عند وصو

 .إلى جيزان

وكشف أهالي الجرحىى أن مرافقي الجرحى لجأوا إلى مساجد 

ي مدينة جيزان لإلقامة فيها بعد أن رفضت السلطات بقاءهم ف

ىالمستشف . 

ة وحمل الجرحى السفارة اليمنية وحكومة المناصفة المسؤولي

 تجاه ما يتعرض له الجرحى من اذالل وسوء إهمال

فرنت “مواطنون في فوهة اإلرهاب..منظمة 
ترصد جرائم اإلخوان ” الين البريطانية

 بمحافظة شبوة

 ن مأرب، حيث تزايدت اعمال القتلأصبح المواطن الجنوبي في محافظة شبوة في فوهة اإلرهاب اإلخواني القادم م

المدعوم من  الوحشية االعتقاالت التعسفية والتسريح الجماعي للموظفين، هي أبرز فصول حكم تنظيم اإلخوان اإلرهابي

 .أطراف إقليمية معادية للمحافظة النفطية في الجنوب

 “ الح فيه حاكم شبوة اإلخواني محمد ص ، منظمة حقوقية مقرها في المملكة المتحدة، أصدرت بيانا ادانت”فرنت الين

م٥3٠9بن عديو بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنيين في المحافظة الخاضعة لميليشيات مأرب منذ أغسطس  . 

العمدية  تدين وتستنكر منظمة الخط األمامي )فرنت الين( لحقوق اإلنسان، االعتقاالت التعسفية“وقالت في بيان  

اي مصوغ قانوني او توجيهات من النيابةومداهمة المنازل بدون  . 

م والتي تمثلت في اعتقال كالً من : أحمد ٥/٠/٥3٥٠حيث قامت القوات الخاصة في محافظة شبوة يوم السبت الموافق 

العة ناصر طالب سريع سمران ناصر حسن ظيفير وتحمل منظمة فرنت الين سلطة المحافظة واالجهزة األمنية الض

اكات الخارجة عن القانون والتي ترتكب بحق المواطنين هناك وبشكل مستمر من قبلهامسؤولية تلك اإلنته . 

ي بشكل وفي ذات السياق تدين المنظمة تسريح عدد من ابناء محافظة شبوة من اطباء وموظفي مستشفى عتق المركز

ه جراحة الذي يشار لتعسفي و دون اي مصوغ قانوني حيث تم اإلستغناء عن كالً من : د.مسلم العمري أخصائي ال

اح حبتور بالبنان في عمله وتخصصه . د.عارف با نافع أخصائي العظام. د.مختار مذيب أخصائي حديثي الوالدة. د. وض

له جراد أخصائي أوعية دموية. د. سالم العنبري أخصائي العظام. د.حسن النشلي أخصائي أذنن وأنف وحنجرة. د.عبدال

ى عتق . شي طبيب عام وأطفال . د.سالم علي حماد الجفري مشرف التمريض بمستشفاخصائي األطفال. د.مبارك الحري

 .. د.مقلم الخليفي فني عمليات. وغيرهم من االطباء والفنيين الذي تم تسريحهم دون وجه قانوني

ة في ذات الدكما تم ايضاً اإلستغناء عن الطاقم الطبي للعمليات الجراحية وكذلك اإلستغناء عن طاقم قسم النساء و الو

 .المستشفى

عاما وطرده من  83ولم يكتف بذلك بل تم االعتداء على حارس مستشفى عتق الرجل العجوز علوي المالحي ذو 

لصحي بعد الغرفة التي يسكن بها واعتقاله وايداعه السجن دون مراعاة للجانب االنساني المتمثل في كبر سنه ووضعه ا

م وهو يعمل حارس لمستشفى عتق المركزيعا 03تشفى ألكثر من   ان خدم المس   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدن اإلنفجارات واإلرهاب يصاحب الحكومة الجديدة في  

حي عبد  تواصل اإلنفجارات والعمليات اإلرهابية في عدن حيث هز انفجار عنيف في وقت متأخر من مساء أمس األثنين

 .العزيز عبدالولي بجانب مقهى انترنت فوكسي نت بعدن

اطق أن االنفجار استهدف طقم امني تابع للحزام األمي في حي عبد العزيز وسمع دويه في من  ت مصادر محليةوقال

 .الشيخ عثمان والممدارة والعريش وخور مكسر

تاح العقمة وبحسب المصادر فإن عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري تابع للقيادي العسكري في الحزام األمني عبد الف

راق الطقم ولم تذكر المصادر سقوط قتلى وجرحىما أدى إلى احت . 

 
  
 
 
 
 
 
  

 


