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م 2223 \ 2 \  31  والخمسون الرابعلعدد ا  

اإلصالح يهاجم اإلنتقالي 
د وقياداته..خطوة جديدة من التصعي

 ضد اتفاق الرياض
 

في  مليشيا اإلخوان تزج بأبناء شبوة
 معاركها مع الحوثيين بمأرب

 
 

نتائج ….قرارات هادي األحادية
كارثية لمزيد من الصراعات 
 واالنقسامات في المشهد اليمني

 

ية اإلنتقالي يحذر من تصعيد الشرع
 بطور الباحة

 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

 قتلسياسي جنوبي يستغرب من 
الح الجنوبيين أنفسهم دفاعا عن اإلص

 وطارق عفاش
 



 
              

 

 2صفحه 

بايات مليشيا الشرعية بشبوة تفرض ج
 على ناقالت النفط

 تأبى المليشيات اإلخوانية اإلرهابية إال أن تقّدم 

المزيد من األدلة حول حجم إرهابها وتطرفها، وأنّها عبارة عن 

ة الذين ال يشغلهم إال جمع األموال ونهبها مجموعة من المرتزق

 .من جيوب البسطاء

 و تتمادى هذه المليشيات التابعة لنظام الشرعية في فرض

اإلتاوات في محافظة شبوة، التي طالها الكثير من اإلجرام 

يشي اإلخواني الخبيث، وهو ما مثّل تهديًدا كبيًرا لالستقرار المع

 .بشكل كبير

ام م اإلخواني الذي ال يُطاق، فرضت مليشيا نظوضمن هذا اإلجرا

ة، الشرعية رسوًما على عبور شحنات النفط في محافظة شبو

 .تحت مسمى صندوق التحسين

الت وضاعفت المليشيات اإلخوانية، قيمة الرسوم من خمسة ريا

على كل لتر محروقات  %011رياالت، في زيادة بـ  01إلى 

 .يدخل إلى نطاق شبوة الجغرافي

ض يأتي هذا فيما كشف سائقو شاحنات نقل المحروقات عن فر

ألفًا 061ألف ريال على كل شاحنة ديزل، بزيادة  021 . 

هذه الجريمة اإلخوانية التي ترمي إلى نهب واستنزاف أموال 

عة المواطنين، تعبّر عن حجم إجرام المليشيات اإلرهابية التاب

أي  ار حرب ال يهدرونلنظام الشرعية، وأّن هذا الفصيل يضم تج

 .فرصة تجاه التمادي في جرائم نهب األموال

كما أّن هذه الجريمة اإلخوانية تُضاف إلى سلسلة طويلة من 

ة التي تم الجرائم التي ارتكبتها المليشيات التابعة لنظام الشرعي

بية، ارتكابها في محافظة شبوة التي تحتلها سلطة إخوانية إرها

صالح بن عديويقودها المدعو محمد  . 

وبات واضًحا أّن المليشيات اإلخوانية وهي تعمل على نهب 

باء أموال الجنوبيين، فهي تحاول محاصرتهم بين كثيٍر من األع

 .اإلنسانية لما يؤديه هذا اإلجرام إلى تفٍش ملحوظ في الفقر

رصة هذا األمر يبرهن على أّن المليشيات اإلخوانية ال تفّوت أي ف

اف الجنوب ومواطنيه، وهو أمٌر لم يعد خافيًّا على تجاه استهد

ة، أحد، وبالتالي فهناك حاجة ماسة ألن تكثف القيادة الجنوبي

ممثلة في المجلس االنتقالي، جهودها ألن يتم العمل على 

 .استئصال هذا النفوذ اإلخواني بشكل كامل

حتمية وضرورة ممارسة هذا الدور من قِبل المجلس االنتقالي 

ها د إلى الكم الكبير من الجرائم واالعتداءات التي ارتكبتتعو

ذي المليشيات اإلخوانية في محافظة شبوة، وحجم التنكيل ال

 تعّرض له مواطنوها، وهي جرائم ترتقي إلى كونها جرائم حرب

 .وجرائم ضد اإلنسانية

 

 

 

 

 

ن قتل الجنوبييسياسي جنوبي يستغرب من 
 أنفسهم دفاعا عن اإلصالح وطارق عفاش

اعا عن استنكر سياسي جنوبي بارز الدفع بالجنوبيين الى محارق الموت في الساحل الغربي ومأرب دف 

 اإلصالح وطارق عفاش

د طارق وقال السياسي والصحفي البارز صالح السقلدي في متشور مستغربا من ذلك: جنوبيون يقاتلون مع العمي

هم أذناب بالساحل الغربي باسم محاربة الحوثي والدفاع عن الجنوب، ويتهمون الجنوبيين الذين يقاتلون بمأرب بأن

 .اإلخوان المسلمين وينساقون وراء أموال موزة

 من الجنوبيين يقاتلون الى جانب اللواء علي محسن األحمر في مأرب باسم الدفاع عن الجمهوريةوالجزء اآلخر 

 .ويتهمون الجنوبيين بالساحل الغربي بأنهم عبيد مع طارق واإلمارات

. 

يء واضاف السقلدي بعيدا عن الخوض في هذه الجدلية الدامية وأي من طرفيها على حق وأي منهما على باطل، فالش

ابه د أن كل هؤالء جميعا ُســخرة يساقون عن قناعة وجهل الى محارق الموت من قِــبل قوى محلية وإقليمية ال تالمؤك

ن مالي لدمائهم التي يسترخصونها بأيديهم بهذا الشكل،وال تكترث بمصيرهم المجهول، وكل هذا يتم نظير قبض ثم

الحرب ا خلق الله ،فال عالقة للجنوب المفترى عليه بومادي فتات، وال عالقة للمبررات السمجة التي يستغفلون به

ي بالساحل، وال للجمهورية المزعومة بمشاركتهم المدفوعة األجر بمأرب. وإاّل كيف تكون هذه الحرب حربا ضد الحوث

ي في الساحل الغربي وال تكون ضده بمأرب؟، وكيف تكون حربا للدفاع عن الجمهورية في مأرب وال تكون كذلك ف

ل الغربي؟. وكيف تكون عبودية تحت بيادة العميد طارق، وحرية تحت بيادة اللواء علي محسن األحمر؟الساح  

ا فرت قيادات الجدير ذكره ان اإلصالح دفع بالمئات من الجنوبيين من شبوة وابين الى مأرب لحمايتها من الحوثيين بينم

 .اإلصالح بعوائلهم الى شبوة وسيئون

ائن عدة سقط الجنوبيين في جبهات القتال بل تعمد قتلهم قبل دخول مأرب حيث تعرضو لكم ولم يكتفي اإلصالح بقتل

 فيها العشرات من الجنوبيين لتلى

 

 

 

 

 

لحزب قيادي في حزب اإلصالح يكشف نوايا سيئة ل
من معاركه في مأربتجاه االنتقالي بعد الفراغ   

ة مواصال اسلوب الماكر والمعتاد ينوي حزب اإلصالح ومليشياته المنظوية تحت غطاء الشرعية مهاجم 

 .اإلنتقالي في جبهات أبين ولحج بعد التفرغ من الحوثيين المهاجمين لمأرب

الوزير السابق بحكومة هادي، احمد عطية عن جولة معارك قادمة مع المجلس االنتقالي وفي تصريح له، كشف 

 .الجنوبي

راً أن أي ودعا عطية في تغريدة على حسابه بتويتر إلى الكف عن المهاترات والصراعات البينية داخل الشرعية، معتب

تعبيرهصراع بيني وال يوجه ضد الحوثيين هو خيانة وطعن في خاصرة اليمن، حسب  . 

ة الحارس استعيدوا الوطن أوالً ومن ثم تصارعوا عليه وقد ارجعتموه، ال تتقاتلون على غرف“وأضاف عطية في تغريدة 

زال قائماً ، في إشارة إلى أن الصراع بين فصائل الشرعية الموالية للتحالف ال ي”والعمارة ما زالت كاملة بيد اللصوص . 

حالياً  ح إلى أن الحزب ينوي مواجهة االنتقالي فيما بعد، غير أنه منشغلوتشير تصريحات عطية القيادي باإلصال

 .بالمعارك في مأرب التي باتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد الحوثيين

ب، لكن ما ويحاول اإلصالح تحاشي أي احتكاك مع االنتقالي في الجنوب خشية تأثير ذلك على وضعه العسكري في مأر

لى أن اإلصالح ينوي االنقضاض على االنتقالي بعد االنتهاء من مأربكشفه عطية يشير إ . 

 



 
              

 

 3صفحه 

حضرموت ..المئات ينددون بالتواجد 
الصهيوني في جزيرة سقطرى 
وبودعوات التطبيع والصهينة في الجن   

الة خرج العشرات من ابناء حضرموت في مدينة سيئون عقب ص

عدو جمعة في وقفة احتجاجية غاضبة ومنددة بالتطبيع مع الال

 الصهيوني والتواجد الصهيوني في جزيرة سقطرى منددين

ية بالمخططات الصهيونية في الجنوب التي تنفذها دول اجنب

لنة وعلى رأسها دولة اإلمارات التي اصبحت مشاريع سياسية مع

 .مع األطراف السياسية التابعة لها في الجنوب

 ث ردد المتظاهرون الهتافات والشعارات المنددة بسياساتحي

ي الحق التطبيع مع العدو الصهيوني اإلسرائيلي والتيؤ تفرط ف

متها الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينيه المستقلة وعاص

 ..  القدس الشريف

 كما أكد المشاركون عن إستنكارهم وتنديدهم الشديد للدعوات

حب ن بعض القوى السياسية التي ترالتي يروج لها البعض م

ل بمشروع التطبيع الصهيوني العربي والتي من خالله تحاو

اللعينة  أستغالل القضية الجنوبية لتمرير مخططات صفقة القرن

ه لشرعنة مؤامرة التطبيع مع العدو الصهيوني وشرعنة وجود

 .”على أرض فلسطين

 

 

 

 

 

 

 واشنطن تعلن رسميا إلغاء قرار
يةثيين منظمة إرهابتصنيف الحو  

أعلن وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن أن الواليات 

ين( )الحوثي” أنصار الله“المتحدة ستلغي قرار تصنيف جماعة 

فبراير الجاري 06اليمنية تنظيما إرهابيا اعتبارا من  . 

تصنيف  وذكر وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن أنه سيلغي

 06نية منظمة إرهابية أجنبية بدًءا من جماعة الحوثي اليم

من زعماء  0فبراير، لكنه أوضح أن العقوبات ستبقى على 

د الحوثيين وهم: عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعب

 .الله الحكيم ما زالوا تحت العقوبات

كثب  أمريكا ستراقب عن”وأضاف بلينكين، بحسب رويترز، أن 

يما هداف إضافية للعقوبات ال سأنشطة الحوثيين وتبحث عن أ

 .“على المسؤولين عن هجمات صاروخية على السعودية

 

دخل إعالم األحمر يناشد النخبة الحضرمية الت
 في معارك مأرب: قواتنا تدافع عن الجنوب

لحضرمية ة اناشد إعالم نائب الرئيس الفريق علي محسن األحمر قوات المنطقة العسكرية الثانية، التابعة لقوات النخب

 .التدخل في معارك مأرب وإنقاذ المدينة من الهجمات الحوثية التي تقترب من إسقاط المدينة

نطقة وتساءل سيف الحاضري رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم التابعة للفريق علي محسن األحمر: أين دور الم

من  لتي وصفها بأنها معركة الجمهوريةالعسكرية الثانية واألولى والقوات العسكرية في المكال من معركة مأرب؟ ا

 .المهرة حتى صعدة

حة وأكد الحاضري أن مأرب تدافع عن كل الجيش بما فيها القوات المتمردة، في إشارة إلى القوات الجنوبية المسل

 .التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي

في شبوة وأجزاء من أبين ووادي جدير بالذكر أن قوات األحمر اإلخوانية تحاصر الجنوب المحرر حيث تتواجد 

 .حضرموت وحدود لحج إلسقاط االنتقالي الجنوبي الذي هزم مليشيات الحوثي اإليرانية

 هذا وترفض قوات األحمر االنسحاب من الجنوب والدفاع عن محافظة مأرب الذي يتعرض لهجوم حوثي واسع رغم أن

ات لمواجهة الحوثياتفاق الرياض نص على سحب المعسكرات القتالية إلى الجبه  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزير الداخلية يلغي قرار تكليف أصدره محافظ
البحسني” حضرموت اللواء ” 

واء فرج اصدر وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، في تعميم رسمي، بإلغاء قرار تكليف أصدره محافظ حضرموت الل

 سالمين البحسني

ت خلية، إلى محافظ حضرموت، فقد طالب بإلغاء قرار محافظ حضرمووحسب المذكرة الرسمية التي وجهها وزير الدا

( والذي قضى بتكليف مدير أمن مديرية دوعن/حضرموت20رقم ) . 

ني، فيه وأعتبر وزير الداخلية في المذكرة الرسمية التي تحصلت عدن تايم على نسخه منها، أن قرار المحافظ البحس

المخولة  صالحيات وزارة الداخلية وفقا لالئحة التنظيمية في الوزارة وهيتجاوز للصالحيات الممنوحة لهم، وتدخل في 

 .بالتعيين والتكليف في تلك المناصب

خاذ ودعا المحافظ إلى الرفع لهم في حال كانت لديهم وجهة نظر حول شخصية معينة وترشيحها ليتم دراستها، وات

 .القرار بشأنها

 



 
              

 

 4صفحه 

نادي  توقف القضاء في حضرموت استجابةً لبيان
 القضاة الجنوبي

أسبوعاً تاماً مضى على توّقف العمل في عموم  

 المحاكم والنيابات بمحافظة حضرموت استجابة لبيان نادي

م 2120/ 2/ 0القضاة الجنوبي الصادر يوم األربعاء الموافق 

والذي طالب من خالله بإقالة مجلس القضاء األعلى وإعادة 

القضائية هيكلته بما يتوافق مع قانون السلطة . 

وت والتزم عموم القضاة في المحاكم والنيابات بمحافظة حضرم

ميس بتنفيذ ما خرج به البيان منذ بدء سريان العمل به يوم الخ

م من خالل توقفهم بأي أعمال في 2120/ 2/ 4الفائت الموافق 

دينة المكاتب والمقرات القضائية بما فيها المجمع القضائي بم

حضرموتالمكال عاصمة محافظة  . 

ادي رئيس فرع ن” صالح علي السعدي“ومن جهته قال القاضي 

أن أعضاء السلطة »القضاة الجنوبي بمحافظة حضرموت:

نذ بدء القضائية بحضرموت ملتزمون بتنفيذ ما خرج به البيان م

/ 2/ 4سريان العمل به منذ يوم الخميس الفائت الموافق 

ب والمقرات م من خالل توقفهم عن األعمال في المكات2120

 القضائية بما فيها المجمع القضائي بمدينة المكال عاصمة

 . «محافظة حضرموت

ائية بأن أعضاء السلطة القض»” : صالح السعدي“وأكد القاضي 

زأ، في عموم محافظات الجنوب يشكلون لحمة واحدة، وكل ال يتج

ي وأن القضاة في حضرموت مع ناديهم نادي القضاة الجنوبي ف

م2100ه منذ أن تم تأسيسه عام كل ما يتخذ ». 

ومن جانب آخر أعلنت نقابة موظفي السلطة القضائية في 

ي محافظات الجنوب عن تضامنها مع بيان نادي القضاة الجنوب

 .بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات

 

 

 

 

قيادي جنوبي يحذر من حرب جديدة 
وبتحضر لها قيادات الشرعية ضد الجن  

ن حسي“ي والمحلل السياسي الدكتور حذر األكاديم 

 من حرب جديدة يحضر لها قادة الشرعية مع” لقور بن عيدان

مخابرات دولهم الراعية، مؤكًدا أن هؤالء القيادات ليسوا أهال 

 .للشراكة كما أن ليس لديهم القدرة على تحقيق منجز واحد

وجاء   ”تويتر“في تغريدة على منصة ” بن عيدان“وقال 

فع ما يصبح برنامج حكومة المناصفة في عدن هو رعند“نصها: 

رون علم الشرعية و نشر التغريدات فأبشروا بحرب جديدة يحض

 .”لها مع مخابرات دولهم الراعية

هم ليسوا أهال ال للشراكة و ال لديهم القدرة على “وأضاف: 

مل تحقيق منجز واحد لكونهم ال يملكون اإلرادة التي تؤهلهم لع

 .”ما يفيد الناس

 

 

دة اإلصالح يهاجم اإلنتقالي وقياداته..خطوة جدي
 من التصعيد ضد اتفاق الرياض

ية يواصل حزب اإلصالح مهاجمة اإلنتقالي اعالميا والتحشيد عسكريا للسيطرة على المناطق ذات األهم 

 بالنسبة لعدن

ب ياً عنيف من على موقع الحزالحزب الذي ظل طيلة الفترة السابقة يعمل لقمع الجنوبيبن شن امس هجوماً اعالم

اذب على رئيس الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي اللواء احمد بن بريك، ووصفة بالك” الصحوة نت ” الرسمي

 والمناطقي والمتسلق ،

من المعتقلين  واتهم اإلصالح بن بريك بتنفيذ سلسلة اغتياالت وانتهاك حقوق االنسان ،والضلوع في جرائم ضد المئات

شلهم دونما سجون السرية ، واتهم اإلصالح بن بريك بالفاشل الذي يهرب إلى شماعة اإلصالح يلقون عليه تهمة ففي ال

كثير من خجل، ويتحدث وكأنه ناشط حقوقي يتمتع بسجل نظيف في نشاطه السياسي والمدني، بينما هو متورط بال

علق يل في المجتمع، تحت دعاوى واهية تتسلوكيات العنف وليس آخرها مقابلته األخيرة وتحريضه ضد قطاع أص

تها للحقوق باإلرهاب، الذي يعرفه في قاموسه الخاص بأنه كل ما يخالفه في التوجه ويرفض سلوك ميليشياته ومصادر

فرد في صفوف تنظيم القاعدة 0011والحريات عالوة عن اعترافه في حوار صحفي مؤخراً بتجنيد   . 

الح ية الوطنية باالنتقالي التابع لألمارات شعبوي ، وقال ان خطابه تجاه االصواعتبر اإلصالح خطاب رئيس الجمع

ي، واتهم ارهابي يجعل الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية معرضين للعنف من قبل مشروع اجتثاثي كارث

ويعملون على  جرد تكتيك مؤقتاإلصالح االنتقالي بانه يحمل نوايا مبطنة إزاء استحقاقات اتفاق الرياض، الذي يعتبره م

 عرقلة تنفيذه ليحملوا حكومة هادي مسؤولية الفشل بغرض إعادة األمور لنقطة الصفر مجددا، ووصف اإلصالح

 االنتقالي بالتمرد الذي ال يملك شرعية للقيام بمكافحة اإلرهاب ،

ير الشعب حريض ومواصلة العبث بمصوقال ان بن بريك وجوقته يرون في شعار الحرب على اإلرهاب شيكاً مفتوحاً للت

ارد، في واحتكار تمثيلهم، لذلك اتجه نحو رفع الفتة الحرب على اإلرهاب، لمصادرة حياة الناس بسهولة وقتلهم بدم ب

وم بمحاربه الوقت الذي يفتقر ألي مشروعية سياسية التي تخوله القيام بذلك والتي هي من اختصاص الدولة التي تق

كاله بما فيها العنف الذي مارسه ويمارسه بن بريك ومن على شاكلتهاالرهاب بكافة اش  . 

سبي وتوعد اإلصالح بمقاضاة بن بريك ومقاضاة من ارتكب كافة الجرائم من قتل وتعذيب وإخفاء قسري طالت منت

 . وقيادات االصالح الذين طالهم تحريض وعنف بن بريك وميليشياته

 

 

 

 

 

 

 ناء شبوةقصف صاروخي يستهدف تعزيزات اب
 القادمة الى مأرب

م مؤخراً قالت مصادر عسكرية ان اإلصالح دفع بتعزيزات عسكرية من أبناء محافظة شبوة ممن تم تجنيده 

 .إلى محافظة مأرب المشتعلة فيها المعارك بين قوات الحوثي والتحالف السعودي

منطقة  ي ضرب تجمعات قوات هادي فيالمصادر إن التعزيزات التي وصلت من شبوة تم استهدافها بصاروخ باليست

 .نخال بعد ساعات من وصول تعزيزات شبوة

تيةوتناقل ناشطون بمواقع التواصل االجتماعي أن قتلى وجرحى من بينهم قيادات سقطوا إثر الضربة الباليس . 

تخدام سويأتي استهداف تعزيزات اإلصالح القادمة من شبوة بعد تصاعد الغضب الشعبي من أبناء شبوة بسبب ا

ينما اإلصالح ابناءهم المجندين في شبوة والدفع بهم في معارك مأرب بدون تخطيط عسكري وبدون تدريب مسبق ب

 .يحتفظ اإلصالح بقواته المؤدلجة في شبوة وحضرموت ولم يدفع بها للدفاع عن مأرب

، مؤكدين أن الصواريخ في هذا السياق اتهم ناشطون على مواقع االجتماعي قوات اإلصالح بخيانة أبناء شبوة

 .والهجمات الحوثية على المقاتلي في مأرب ال تستهدف وال تصيب إال التعزيزات القادمة من الجنوب فقط
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 مليشيا اإلخوان تزج بأبناء
شبوة في معاركها مع 

 الحوثيين بمأرب

بالدفع  كشفت تسريبات عسكرية من مأرب قيام مليشيا اإلصالح 

بهات والزج بهم في معارك االصالح بجبمقاتلين من أبناء شبوة 

 مأرب مع الحوثيين ما ادى لسقوط العديد منهم قتلى وجرحى

 .خالل الساعات القليلة الماضية

ا وقالت مصادر في مأرب أن أسباب االنهيارات بجبهات مليشي

اتليه االصالح وسقوطها بيد الحوثيين هو استبدال االصالح لمق

لمحافظة قبضته العسكرية على االذين سحبهم إلى شبوة لتعزيز 

 الجنوبية ذات األهمية االستراتيجية والتعويض بدال عنهم

عجل  بمجندين قبليين من ابناء شبوة تم خداعهم وتجنيدهم على

وبدون اعتماد اسمائهم في كشوفات وزارة الدفاع وبدون 

ة تدريبهم أو نشرهم في مواقع تتناسب مع قدراتهم القتالي

ة المحدودة جداً وهو ما ادى إلى ذهابهم ضحي وخبرتهم العسكرية

سياسات مليشيا االصالح حيث يجري تركهم في المواقع 

ائر العسكرية بدون تخطيط عسكري أو امداد لوجستي وبدون ذخ

 .كافية ليواجهوا مصيرهم أمام مقاتلي الحوثي

ة من ابناء وتأتي تسريبات تجنيد االصالح لمقاتلين قليلي الخبر

هم في محارق جبهات مارب بالتزامن مع تصاعد شبوة للزج ب

 الخالفات بين قيادات قوات هادي وتبادل االتهامات بالخيانة

ن تلك ورفض تعزيز جبهات القتال بقوات عسكرية تابعة لهادي م

الموحودة في حضرموت التي تعتبر بالكامل محسوبة على 

ت االصالح ونائب الرئيس هادي، علي محسن األحمر الذي كشف

 سائل اعالم محلية رفضه إرسال تعزيزات عسكرية من واديو

د حضرموت إلى مارب النقاذ الوضع العسكري الخطير مع تزاي

ى المناطق التي تضمها قوات الحوثي إليها وتسيطر عليها حت

 .اللحظة

ان قوات وكانت تسريبات قد كشفت أن صغير بن عزيز رئيس ارك

كرية من قبل قيادات عسهادي لوح بتقديم استقالته بعد اتهامه 

محسوبة على االصالح بالخيانة والتآمر مع الحوثيين ضد 

زه السعودية، في حين يتهم األخير علي محسن برفض تعزي

عسكرياً من حضرموت، األمر الذي يؤكد صحة التسريبات 

رعية في السابقة بشان احتفاظ االصالح بمقاتليه ضمن جيش الش

وبيين ابناء القبائل من الجنالجنوب كشبوة وحضرموت والدفع ب

أي  للقتال بدال عن االصالح في مأرب في معارك ليس لهم فيها

 .مصلحة

 

دعوة حضرموت المشبوهة محاولة جديدة 
 لبعثرة أوراق اتفاق الرياض

اض على منذ أن خرجت حكومة المناصفة إلى النور لم تتوقف الشرعية اإلخوانية عن ممارساتها التي تستهدف االنقض

ه منصور هادي، كتسبات التي حققها اتفاق الرياض، بدءا من التعيينات غير القانونية للرئيس اليمني المؤقت عبدربالم

ومرورا بمحاوالت الحشد العسكري باتجاه جبهات أبين ولحج، ونهاية بالدعوة المشبوهة التي أطلقها ما يسمى 

إقليم حضرموت“بشأن إعالن ” مرجعية قبائل وادي حضرموت”بـ ”. 

اتفاق  وجدت الشرعية أن استفزازاتها المستمرة للمجلس االنتقالي لم ينتج عنها ما يحقق مخططها الساعي لتخريب

مة الرياض، إذ أن المجلس تعامل بهدوء مع أزمة التعيينات المشبوهة، وواجه بصمود وبسالة محاوالت حصار العاص

في إثارة أزمة أخرى ترتبط بأحد أهم أقاليم الجنوب عدن مجددا، األمر الذي دفع الشرعية اإلخوانية للتفكير . 

يمكن  الرد الجنوبي على الدعوات اإلخوانية المشبوهة جاء حاسما أيًضا بما يؤكد على أن االنتقالي لديه من األوراق ما

 ا واجهتاستخدامها حال ذهبت الشرعية اإلخوانية إلى أبعد من مجرد دعوة مشبوهة ترعاها في الخفاء، إلى جانب أنه

 .مواقف حاسمة من أبناء حضرموت أنفسهم الذين رفضوا بشكل علني وصريح الدعوة المشبوهة

اق ومزيدا تدرك الشرعية اإلخوانية أنها لن تستطيع أن تنفذ ما جاء في تلك الدعوة لكنها تستهدف باألساس خلط األور

ير رياض الذي ما زال يصمد في مواجهة أعاصمن االرتباك في الجنوب بما يجعلها أكثر قدرة على تخريب اتفاق ال

ثا عن موطئ إخوانية وإقليمية أيضا تستهدف تجاوز االتفاق وتذهب باتجاه التماهي مع المليشيات الحوثية اإلرهابية بح

 .قدم سياسي لها في أعقاب الوصول إلى حل سياسي

ائل مرجعية قب”التي أطلقها ما يسمى بـ حذرت حركة شباب حضرموت األحرار بالوادي، من مغبة التجاوب مع الدعوات

ضمان ، وناشدت دول التحالف بسرعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض، ل”إقليم حضرموت“بشأن إعالن ” وادي حضرموت

 .تحقيق األمن واالستقرار في المحافظات الجنوبية

ب بناء حضرموت، لتجنيودعت الحركة، مرجعية قبائل حضرموت بعدم الوقوف مع مليشيا اإلخوان اإلرهابية ضد أ

جنوبي، المحافظة النزاعات الداخلية، وجددت رفضها لكافة الدعوات التي تتعارض مع توجه قيادة المجلس االنتقالي ال

 .الممثل الرسمي والوحيد لشعب الجنوب

أطلقتها ما  كما رفضت الهيئة التنفيدية للمجلس االنتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، مساء أمس األحد، المطالب التي

أي حق  ، وشددت على أن تلك المرجعية ال تمتلك”إقليم حضرموت“بإقامة ما يسُمي ” مرجعية قبائل الوادي”تسمى بـ

ن في اإلدعاء بتمثيل أهل حضرموت، مؤكدةً أن حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي، ولن تكون إال إقليما ضم

 .الدولة الجنوبية المستقلة

إقليم “طوه بني هالل في وادي حضرموت، المطالبات التي دعت لها قوى مشبوهة بإعالن أدانت قبيلة آل باع

، وأبدت القبيلة رفضها لتلك الدعوات، مشددةً على أنها محاولة فاشلة أخرى إلسقاط الوادي وإغراقه ”حضرموت

 .بالفساد، مجددةً والءها للمجلس االنتقالي الجنوبي

ى أنها ية للجنوب في الوقوف مع قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي، مشددةً علوأكدت أن حضرموت ستظل صامدة ووف

اء الوادي ستقف في وجه من يحاولون سرقة الوادي، وشددت على أن تلك المساعي ستخيب بالنهاية في ظل تصدي أبن

 .لها
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ر لحج.. اشتباكات قبلية في طو
 الباحة وسقوط قتيل ومصاب

ة باكات دارت رحاها في مديريقتل شخص وأصيب آخر في اشت

تة طور الباحة محافظة لحج بين )فخيذتين( من قبيلة الصمي

 .استمرت لساعات متواصلة

تخدمت وقال مصدر قبلي ان اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت و اس

ألطراف فيها انواع مختلفة من األسلحة الخفيفة والمتوسطة بين ا

م/ لحج المتحاربة من قبيلة الصميتة بطور الباحة . 

/  وكشف المصدر انه نتج عن هذا االشتباك سقوط قتيل يدعى

عاماً(، فيما أصيب الشاب أحمد 01عزان محمد همدان التويمي )

عاماً(21عبد الصفي العزموري ) . 

أن ب” وعن األسباب التي أدت إلى اندالع هذه االشتباكات أوضح:

ا ذهأغلب الصراعات المسلحة التي تندلع بين القبائل وافخا

ب خاصة في المناطق الريفية بمديرية طور الباحة ترجع لسب

وحيد هو )الثأر القبلي( الذي أكل األخضر واليابس ومزق 

 .النسيج المجتمعي بين القبائل وافخاذها

يأتي ذلك وسط صمت األجهزة وعدم قيامها بدورها في حقن 

 الدماء في المنطقة

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 حةتظاهرة لإلنتقالي في طور البا
 تطالب الحزام األمني بالسيطرة

 على مؤسسات الدولة

باح حشد المجلس اإلنتقالي المئات من اتباعه في الصبيحة ص

طرة اليوم الخميس دعمآ وتأييدآ للحزام االمني ومساندتهم للسي

 .على المدينة وانهاء عبث االخوان

 ان المئات من المحتشدين توافدوا الى ساحة” وقالت مصادر 

سات تفويض قوات الحزام األمني للسيطرة على مؤساالعتصام ل

 .الدولة وتثبيت االمن واالستقرار في الصبيحة

الي هذه التظاهرة تأتي مقدمة لعمل عسكري مرتقب لقوات اإلنتق

 تهدف لطرد مليشيا الشرعية من طور الباحة والسيطرة على

 مؤسسات الدولة

 

طبـــخة … ما ُخـــــفيَّ ِمـــن حربِ اليمن
ــــودية إصـــالحية بالجنــوبسع … 

منذ سنوات  والسفير السعودي باليمن ينضجان –ومعه قطاع واسع بالسلطة اليمنية المسماة بالشرعية -حزب اإلصالح 

فالتحركات  …طبخة بنكهة البترول ِمــن محافظة المهرة شرقا حتى شبوة غرباً بقيادة الشيف الكبير:) السفير آلــ جابر(

تتم ليست من بنات مخيّــلة حزب اإلصالح وحده كما يعتقد البعض،ومنها على سبيل اإلشارة األخيرة التي : 

- م وتجلت بوضوح من 2100التسريبات األخيرة عن قُــرب إعالن إقليم حضرموت فهذ هي رغبة سعودية منذ عام 

هندس هذه ية بامتياز بواسطة ممخرجات فندق موفنبيك ومنها فكرة األقاليم الستة التي حملَْت بصمات سعودية أمريك

 .الفكرة وعراب ذلك الحوار ) السفير السعودي(

- و ما تسمى التصعيد في جبهة الصبيحة المحاذية لتعز لاللتفاف على القوات الجنوبية غرباً ولبلوغ قوات اإلصالح أ

ين الجنوبيينبقوات الشرعية باب المندب، لفتح جبهة تصعيد جديدة بعد أن تم وأد فتنة شقرة الطرية ب . 

- ي العرض العسكري الذي اُقيم مؤخرا للشرطة الجوية بوادي حضرموت دون رضاء أو إشعار المحافظ البحسني الذ

الرياض يسعى إلى إعادة وجود قوات النخبة الحضرمية الى الوادي كما تنص عليه ترتيبات المسار العسكري التفاق  

سويق ت بعد أن ظل فرع الشركة في المكال مركز لإلشراف على تافتتاح مبنى جديد لشركة النفط بوادي حضرمو –

فط والغاز النفط والغاز في المحافظة،بعد شهرين من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها المحافظ ، مهددا بوقف تصدير الن

 .من محافظته احتجاجا على تردي األوضاع الخدمية والمعيشية بالمحافظة

مع ذلك طباخين الكتمال الطبخة وتقاسمها،وهي الحضور اإلماراتي في ميناء بلحاف. ولم يبق سوى عائقا واحدا أمام ال

حروب عملت السعودية بمعية اإلصالح على إعادة تأهيل ميناًء بديل) ميناء قنا(. فهذه الحرب شأنها شأن كثير من ال

ف أخرىعبر التاريخ هي حرب بجزئها األعظم تحمل بُـعدا اقتصادا، وأن تدثرت بمسوح وأهدا . 

.. ي باطن حين نتحدث عن أهداف اقتصادية لهذه الحرب، فهذا ال يقتصر عن النفط والغاز فقط بل عن سائر الثروات ف

 األرض وظاهرها وفي بحارها وأجوئها وموانئها ومنافذها المتعددة. فإصرار السعودية على االستماتة على تعزيز

عاقل.  ي والقبلي في المهرة ال تخطئه وال تخطئة الغرض منه عينوجودها العسكري الهائل وتغلغل حضورها االجتماع

لجغرافية فالسعودية حرصت منذ اليوم األول لهذه الحرب على إبقاء حضرموت الغنية بالنفط والغاز والموقع والمساحة ا

ول النفط تحمي حق الواسعة المحاذية للمملكة بعيدة عن نيران النزاع، وظلت وما تزال تدفع رواتب شهرية للقوات التي

هده مع أن تلك القوات في حضرموت المهرة لم تطلق طلقة واحدة ب -والغاز هناك بل وحتى القوات الموجودة في المهرة

لتكون  الحرب ضد الحوثيين. وكذا أولت السعودية وما تزال محافظة المهرة والذات المناطقة الحيوية فيها أهمية كبيرة

ن تصير لعرب، وهذه حقيقة ال يجادل بها أكبر مكابر.وفي شبوة تسعى السعودية جاهدة أإطالتها النفطية على بحرب ا

لطبخة(. كاملة بيد حزب اإلصالح وتعزز فيها وجودها. استدعاء محافظها الى الرياض يصب في سياق إكمال الصفقة ) ا

ا، لذا ثمن والشروط بوجههفالسعودية تتحاشى التعاطي مع األطراف الجنوبية خشية من تعنتهم ومن رفع سقف ال

رض ،فهو فالرياض ترى في الشرعية الطرف الذي من المنطقي أن يخفض سقف شروطه البيعة كونه ليس بصاحب األ

م : ترسيم الحدود مقابل 2111وفق التفكير السعودي سيبيع بيعة اللصوص، كما حصل في المقايضة التاريخية عام 

م ، وقطع المعونات الشهرية الخليجية عن القيادات 44ي أنتجته حربالصمت السعودي عن الوضع في الجنوب الذ

 .النازحة جراء تلك الحرب

لسعودية الحراك الدبلوماسي الدولي المتعاظم في االسابيع الماضية سيزيد من وتيرة التنسيق االقتصادي بين ا –

سعودية مع ي، خصوصا وان العالقات الوالسلطة اليمينة المسماة بالشرعية، بالتوازي مع التنسيق العسكري والسياس

 .قطر الداعم األساسي لإلصالح)إخوان اليمن( قد عادْت الى سابق عهدها من الدفء والتنسيق بالمنطقة

يكها اإلمارات التي خرجت مغاضبة ِمــن مسرح العمليات العسكرية بسبب الخالف الصامت الذي دبَّ بينها وبين شر

ملق لها اّل تخرج خالية الوفاض من الوليمة الكبرى وحزب اإلصالح لم يتردد يوما من التالرئيس )السعودية ( تحاول أّ 

 وبعث رسائل خطب ودها، وحرص الحزب على شد رحال قادته الى ابو ظبي كلما لزمه ذلك/ كما شدت رحالها ذات يوم

تصاد اقتصادها بنسبة كبيرة على اقالى مران صعدة، فهي أي اإلمارات عينها على موانئ المدن والُجــزر بحكم اعتماد 

المناطق الحرة، فبعد أن ازاحتها السعودية عنوة من المهرة يممت وجهها شطر مدينة وميناء الُحـديدة آملةً بذلك أن 

ركة وموانئ تربط حضورها بالبحر األحمر وبالذات في الُجــزر والموانئ األريتيرية التي تستأجرها وبعد أن تم إقصاء ش

الوجود التركي  لمية من القرن األفريقي بأياٍد تركية وقطرية، وتقويض نشاطها بعض الشيء في ليبيا على إثردبي العا

 .هناك
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قيادي في االنتقالي يرد على 
تصريحات بن دغر ..لو كنتم جادين 

وببتحرير صنعاء لما تربصتم بالجن  ! 

 وبيرد رئيس دائرة العالقات الخارجية بالمجلس االنتقالي الجن

ر في اوروبا احمد عمر بن فريد على تصريحات المدعو بن دغ

ه االخيرة بشأن تقدم الحوثيين في مأرب وعن ايمان شرعيت

 .بعدالة قضيته بمواجهة الحوثيين وضرورة الدفاع عن مأرب

يقي وخاطب بن فريد المدعو بن دغر قائال:لو كان لديكم إيمان حق

ولى بسهولةبما قلت لتمت هزيمة الحوثي في السنة األ . 

وتابع قائال:أنتم أحد اهم أسباب هذه الخسائر المخجلة ألن 

م معارككم لم تكن في أي مرحلة موجهة ضد الحوثي بقدرما كنت

يتهمشغولين بالفساد والمعارك الجانبية مع الجنوب وأهله وقض . 

واكد بن فريد:أجزم لك ان الجنوب لن يكون ابدا محطة نصر 

 . للحوثي

جندي  و كنتم مؤمنين حقا بتحرير صنعاء ما بقيواردف بالقول:ل

من جيشكم متربصا بالجنوب وطامعا بالوصول الى عدن 

واب ومتمركزا في حضرموت وابين وشبوة فيما الحوثي يدق أب

 .!مأرب

واضاف:كم من الوقت والمال والرجال والجهد انفقتموه ضد 

ثلة ماالجنوب واهله وقضيته، وكم في المقابل فعلتم في معارك م

 !ضد الحوثيين ؟

 

 

 

 

 قيادات إصالحية وعتاد عسكري
أربكبير يصل شبوة قادمين من م  

عي شهدت محافظة شبوة اليوم واليوميين الماضيين نزوح جما

ها لقيادات اإلصالح والشرعية من محافظة مأرب التي يشن علي

 .الحوثيين هجمات مستميته منذ ثالثة ايام

ها توى الى شبوة بعدتووصلت قيادات عسكرية رفيعة المس

 وعتادها قادمة من محافظة مأرب

 وقالت مصادر محاية ان قوات اإلصالح بنقل كميات كبيرة من

 .األسلحة من مدينة مأرب إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة

ويأتي نقل األسلحة من مأرب إلى عتق بالتزامن مع احتدام 

الح في الهجوم الذي يشنه الحوثيون على قوات هادي واإلص

بيراً مأرب والتي حققت خالل اليومين الماضيين تقدماً ميدانياً ك

 .باتجاه مدينة مأرب

ادرة وحسب المصادر فإن نقل األسلحة جاء بالتزامن أيضاً مع مغ

تي مجاميع عسكرية تابعة لإلصالح لمأرب وانتقالها إلى محافظ

 .حضرموت وشبوة رغم تقهقرها في جبهات القتال في مأرب

 

يحدد  الي شبوة يدين اعتقاالت قياداته وانتق
 موقفه من مساعي فرض مشروع األقاليم

ثالثاء برئاسة عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة اجتماعها االستثنائي صباح اليوم ال

ب الطوسليرئيس القيادة المحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي بالمحافظة االستاذ رائد محسن ضبا  . 

ذل المزيد من وفي االجتماع رحب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة باالعضاء لحضورهم االجتماع االستثنائي ، مطالبا بب

 . الجهد لتعزيز وتطوير عمل المجلس خالل الفترة القادمة

 . واطلع رئيس المجلس االعضاء على أهم القضايا والمستجدات على الساحة الجنوبية

شيات اإلخوان الصدد جددت الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقالي بالمحافظة إدانتها واستنكارها لما تقوم به ميلي وفي هذا

برية على من أعمال القمع واالعتقاالت التعسفية والحمالت العسكرية بحق أبناء المحافظة وآخرها الحملة العسكرية البر

األعمال  بقيادة السعودية على إلزام السلطات اإلخوانية بالكف عن هذهأبناء مديرية ميفعة ، مطالبة التحالف العربي 

 . الهمجية

امين عام  ورحبت الهيئة التنفيذية بعودة عدد من قيادات المجلس االنتقالي إلى العاصمة عدن وفي مقدمتهم محافظ عدن

بجي رئاسة الدكتور ناصر الخالمجلس االنتقالي االستاذ احمد حامد لملس ، ورئيس وحدة المفاوضات عضو هيئة ال

ز موقف واعضاء هيئة الرئاسة علي الكثيري وعدنان الكاف وعبدالرحمن شيخ ، متمنين أن تسهم هذه العودة في تعزي

محافظةالمجلس على الساحة الوطنية ، ومواصلة حجم االنجازات التنموية التي دشنها محافظ عدن منذ استالمه قيادة ال   

يم التي افشلها نفيذية رفضهت لتزوير إرادة أبناء شبوة وابناء الجنوب عامة المتمثلة بمسرحية األقالكما أكدت الهيئة الت

ستقلة شعبنا الجنوبي الجبار من قبل ، ويرفضها مجددا ، وتمسكه بخيار الدولة الوطنية الجنوبية الفيدرالية الم

 . وعاصمتها عدن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسؤول جرعة جديدة في سعر الغاز المنزلي و
محلي بعدن يدعو رئيس الحكومة بالعدول عن 

 الجرعة

مني طالب مسؤول محلي بعدن دولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك بالعدول عن الجرعة التي تقسم ظهر المواطن الي

 .فيما يتعلق برفع سعر اسطوانات الغاز المنزلي وغيرة والتي عممتها الشركة اليمنية للغاز

لذي صار المين العام للسلطة المحلية بمديرية التواهي بمحافظة عدن : ان المواطن بمحافظة عدن اوقال سعيد شيباني ا

ديدة يفتقر الدنى مقومات الحياة البسيطة في ظل سوط الغالء الذي اليزال يعاني دون رحمة او رأفة من الحكومة الج

ريال 0101الى  2001واصل من صافر بدال من بتخفيف بئ الغالء القاتل يتفاجأ بزياده في سعر اسطوانات الغاز ال

ريال لالسطوانة وهذا يعني ان 0411تصل بالزيادة الى مايقارب ال  ريال خالف الضريبة والنقل والتي قد011بزيادة 

ان ينتظر الوكيل للغاز بعدن سيرفع السعر في ظل الفارق الجديد الذي لم يدشن تنفيذه من الحكومة الى اللحظة وان ك

 .وصول الكمية المحددة لعدن الليلة

مالية جرعة الجديدة القاتلة للغاز ستخفف من االعباء الوتساءل امين عام التواهي: يامعالي دولة رئيس الوزراء هل ال

قارن للحكومة وهل اغلقت كافة المنافذ لتغطية العجز المالي الحكومي ولم ترى الحكومة غير هذا المنفذ الذي ال ولن ي

 بحجم ايرادات منفذ الوديعة؟؟

رفة لموادالغذائية والطبية ناهيك عن تعواختتم بالقول :المواطن بال راتب ؛ المواطن تلسعة االسعار وغالء ابسط ا

 الكهرباء والمياه والهاتف وااليجار؟؟

 .نطالبكم باسقاط الجرعة الغازية والبحث عن مصادر اخرى لدعم العجز الحكومي اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
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 مليشيا الشرعية واإلصالح
بشبوة تعتقل قيادي في 
 المجلس اإلنتقالي بحبان

االت ا الشرعية وحزب اإلصالح في حمالت اإلعتقتستمر مليشي

ث , حي  ضد المواطنين وقيادات اإلنتقالي الجنوبي في شبوة

اعتقلت قوات األمن في محافظة شبوة أحد القيادات المحلية 

 .للمجلس االنتقالي بمديرية حبان بمحافظة شبوة

عب واتهم االنتقالي قوات األمن الخاصة التي يقودها عبد ربه لك

داهمة منزل مدير إدارة الشباب والطالب بانتقالي حبان بم

 .عبدالقادر عبدالرحمن الشبلي, واقتادته إلى جهة مجهولة

الي ضد والشبلي مسؤوالً عن التحشيدات الخاصة لفعاليات االنتق

 .حكومة هادي والمطالبة بعودة النخبة الشبوانية في حبان

ط في كلية النفوكانت قوات لكعب اعتقلت الخاصة أحد الطالب 

عادن والمعادن بعتق اعتقلت قبل أمس طالب في كلية النفط والم

ة بعتق محسن عبدالمنعم قاسم الجهوري اليافعي على خلفي

بي مشاركته في وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيين مجلس طال 

من  %07وفتح السكن الجامعي والبدء بالتطبيق العملي بنسبة 

يجين من أبناء المحافظةالمقرر الدراسي وتوظيف الخر . 

 

 
 
 
 
 
 
 

وسط احتجاجات تشهدها 
حضرموت..البحسني يغادر الى 

 اإلمارات

قالت مصادر في ديوان محافظة حضرموت ان  

بو طائرة عسكرية نقلت المحافظ فرج سالمين البحسني الى ا

 ظبي اليوم األربعاء

فسها نقل المحافظ البحسني الذي عاد قريبا من نفس ابوظبي ن

ن مع ما تشهده محافظة حضرموت من احتجاجات شعبية تزام

در ضد سلطة هادي برئاسة محافظ المحافظة فرج البحسني، غا

شكل األخير مدينة المكال متجهاً إلى العاصمة اإلماراتية أبوظبي ب

 .مفاجئ اليوم األربعاء

دتها وتأتي مغادرة البحسني المفاجئة للمكال بعد احتجاجات شه

لها ناشطو المجلس االنتقالي الجنوبي  المحافظة ضده دعا

قالي الموالين لإلمارات، في مؤشر على تصاعد التوتر بين االنت

خضع والبحسني في حضرموت المحافظة الغنية بالنفط والتي ي

معظمها لسيطرة قوات تابعة وموالية لحزب اإلصالح وعلي 

 .محسن األحمر

 

عوا ال تقط“صيادو خليج صيرة لحراسة معاشيق : 
رزاقنا بحجة اآلمنأ ” 

 طالتهم يد حراسة المعاشيق ومنعتهم من توفير لقمة عيش أسرهم وسط صمت الحكومة التي تخشى 

ما يتعرض له الصيادين وتفشل في وقف ارهابهم ضد بعضهم حيث أصدرت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية بيانا ب

ةة بالمعاشيق بحجة تجاوزهم للمنطقة المحظورالصيادين في صيرة من إطالق نار مباشر من قبل أفراد الحراس . 

م2120-0-04وجاء في البيان أسماء المصابين من هذا األمر وهم الصياد :علي قائد أصيب بتاريخ   

م2120-2-6الصياد، خالد محمد محسن أصيب بتاريخ   . 

م، كما تعرضت 2121-0-1ونوهت الجمعية ان تم قبل ذلك تعرض الصياد، فاهم عبدالرحمن إلصابة بالغة بتاريخ 

ه في قوارب إلصابات وفقدت معدات لالصطياد، وتعرض الصياد، عبدالله كومه لفقدان قاربه ومحركه البحري ومعدات

 .المعاشيق

ة عليهم، وكتبت الجمعية في البيان ان فرض المنطقة المحظورة كأمر واقع أثقلت كاهل الصيادين وشكلت أعباء كبير

هم من ار تحركاتهم من صيرة الى البحر لطلب الرزق او من خالل عودتهم بل أيضا لحرمانليس فقط من خالل تحديد مس

 . أهم رزقهم في نطاقهم الجعرافي لصيرة بعد ان تم فرضها كمنطقة محظورة

مكية، وناشدت الجمعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة رئيس الوزراء، ووزير الثروة الس

لرزق ظ عدن، ومدير عام مديرية صيرة بالتدخل ووضع معالجات تؤمن للصيادين واطفالهم عيشا كريما لطلب اومحاف

 .في المنطقة التي تزخر باألسماك

كل صوب  وخلق استقرارا امنيا للقائمين بحراسة معاشيق وال تجعل كم الصيادين عدوا وهميا تنهال عليه بالرصاص ن

 . وفي وضح النهار

الجمعية بتحديد أوقات معينة لالصطياد صونا لحياة الصيادين ومعيشتهمكما طالبت  . 

ىال تقطعوا أرزاقنا بحجة اآلمن فنحن ال نملك سوى قوت يومنا وال يوجد لدينا مصادر دخل أخر“واختتم البيان  ”. 
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مصاب بينهم 61مصدر طبي : 
ا حاالت بالعناية المركزة ضحاي3

 تفجير األمس بعدن

في  بي عن عدد ضحايا، تفجير قنبلة يدوية،كشف مصدر ط

 .أحد األسواق بمديرية الشيخ عثمان بعدن، مساء األمس

 وزار مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية

وم امس سعيد سالم المصابين بحادث انفجار القنبلة اليدوية ي

ي عمر االحد والذين تم نقلهم الى مستشفى أطباء بال حدود بح

مختار بمديرية الشيخ عثمانال . 

 وفي الزيارة أطلع وسام معاوية مدير عام المديرية من مدير

العالقات العامة بالمستشفى عبد الله داؤود عن الحالة 

بين الصحية ومستوى حجم االصابات ، وتلقى العالج للمصا

تهترين من المواطنين بحادث التفجير العبثي من قبل أحد المس

والمخلين باستقرار وأمن المواطنين ،  بارواح المواطنين

والذي كاد يودي بحياة عدد المواطنين في شارع الذهب 

ابة المكتض بالمواطنين المارة في الشارع والذي سبب باص

مواطنا 21نحو اكثر من . 

ن وشملت الزيارة االطمئنان على الحالة الصحية للمصابي

سيطة لعنبرين يرقد فيهما نحو ستة عشر مصابا باصابات ب

 .وثالث حاالت تحت العناية المركزة

ري واكد مدير البحث لمستشفى أطباء بال حدود عنتر الحيد

مصابا ضحايا التفجير  06استقبال المستشفى يوم أمس نحو 

ت ثالث حاالت منها تحت العناية المركزة، وبقية الحاالت كان

 .بسيطة وخروج ثالث حاالت تماثلت للشفاء

ل المديرية على ضرورة لعب دور فاع وشدد معاوية مدير عام

ن بأمن للجهات االمنية وتحمل المسؤلية الوطنية لضبط المخلي

ح واستقرار المواطن، بتنفيذ حمالت واسعة ضد حمل السال

ن واطالق االعيرة النارية في المدن، ووقف العبث المزعز الم

 . واستقرار المواطن، وأقالق السكينة العامة بالمديرية

 

 
 
 
 

بة خطيرة يتعرض لها سلطان إصا
 العرادة ومستشفى مأرب العسكري

 يناشد بنقله للخارج

ه ان” سلطان العرادة” كشفت مصادر مقربة من محافظ مأرب 

مع  تعرض الصابة بليغة بقصف صاروخي حوثي استهدفه

 .عدد من قيادات المحافظة والمشائخ ليلة امس الثالثاء

سكري في المستشفى الع المصادر أكدت ان العرادة يرقد حاليا

صاروخيةبمأرب نتيجة اصابته البليغة في ضربة الحوثيين ال . 

عليا وحسب المصادر فان ادارة المستشفى ابلغت القيادات ال

م بضرورة نقله الى السعودية لعجز مسنشفى مارب تقدي

 الرعاية الكاملة له

 

لوقودحكومة المناصفة تعاقب الجنوبيين بأزمات ا  

اقبة حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك وشراكة االنتقالي واإلصالح مع بمافيها  الشرعية المتعاقبةتواصل حكومات 

 .الجنوبيين بانعدام الخدمات بمافيها المشتقات النفطية التي تزداد سوءا يوميا بعد آخر

ام سكان في تلك المحافظات , خالل األيوعوضاً عن تراجع معاناة المواطنين تفاقمت المعاناة وزادت األزمات التي يعانيها ال

 الماضية أعلنت حكومة هادي الجديدة برنامج سياسي واقتصادي غامض ,

زلي وكما كان متوقع لم تركز على إيراداتها المهدورة في تلك المحافظات بعكس ما يجب أن يكون وجهت برفع أسعار الغاز المن

يمني من شركة صافر في مأرب برفع سعر الغاز المنزلي على المواطن ال وأسعار المشتقات النفطية في حضرموت عدن , ووجهت

ت ريال دون مبرر , ووفقا لوثيقة مسربة من شركة صافر قالت إن التسعيرة الجديدة أقر 0077ريال إلى أكثر من  0077قرابة 

ملكمن قبل سلطات اإلصالح في مأرب تنفيذاً لتوجيهات صادرة من رئيس حكومة هادي معين عبدال  . 

قات الجرعة الجديدة في تعرفة الغاز المنزلي في مأرب تزامنت مع أزمات خانقة تعيشها محافظات شبوة وأبين وعدن بالمشت

 .النفطية, وارتفاع نطاق األسواق السوداء للوقود في تلك المحافظات

ات , دفع بية تحت ذريعة رفع اإليرادالتوجه الجديد لحكومة هادي لتضييق خيارات العيش على المواطنين في المحافظات الجنو

ة وانهيار بتيارات سياسية جنوبية إلى التهديد بقيادة ثورة ضد حكومة هادي , كون التوجة األخير جاء بعد تصاعد أزمات المعيش

 . العملة مقابل الدوالر

ر من النفطية بنسبة أكثمصادر محلية في محافظة مأرب أكدت أن سلطات اإلخوان فرضت جرعة سعرية جديدة في المشتقات 

اضافية يضاف إلى تعرفة النقل لتصل قيمة  % 077يضاف إلى فرض السلطات المحلية رسوم ضريبية وجمركية بنسبة  % 077

ربال. وجائت هذه الجرعة بعد أكثر من أسبوع من أزمة خنقت مديريات المحافظة, وسط استنكار شعبي  ٠777أسطوانة الغاز 

داعيات القرار السلبية على مجمل حياة المواطنين المعيشةوحقوقي, وتحذيرات من ت  . 

رياالً للتر  007وفي حضرموت أقرت فرع شركة النفط في المحافظة األسبوع الجاري رفع أسعار مادتي البترول والديزل إلى 

اف إلى عمولة وأجور نقل رياالً, إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره خمسة رياالت يُض 00٠الواحد, بعد أن كانت رفعته سابقاً إلى 

 .لوكالء المحطات وفقاً للبُعد الجغرافي للمناطق والمديريات

دين وعلّلت الشركة في بيان جرعتها السعرية بعدم استقرار أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال اليمني ورفض ا لُموّرِّ

الديزل لمدة ئر مالية باهظة لدعم ثبات سعر مادتّي البترول والتوريد باألسعار الحالية للسوق المحلي, ما تسبب في تكبُّدها خسا

 .ثالثة أشهر سابقة

سات التي وقوبل القرار بسخط شعبي واسع, واستنكار ناشطين على مواقع التواصل االجتماعي, ودعوات لإلنتفاضة ضد الممار

نواتأزمات خانقة منذ سبع س عون ويالتتستهدف معيشة المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف, الذين يتجرّ  . 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

على وقع المعارك في محيط مدينة #مأرب . قيادات 
 إصالحية تفر الى #شبوة

يط وصلت عشرات األسر التابعة لقيادات مليشات حزب اإلصالح في #مأرب إلى محافظة #شبوة، مع اشتداد المعارك في مح

 .المدينة

سكري في بين قيادات اإلصالح العليا ورئيس هيئة األركان صغير بن عزيز، بشأن الوضع العوقالت مصادر إن خالفات شديدة 

 .محيط المدينة، حيث اتهم بن عزيز اإلصالح بنهب مخازن أسلحة المنطقة العسكرية الثالثة

، ومع في منازلهاوبحسب مصدر عسكري فإن قيادات اإلصالح أفرغت مخازن المنطقة العسكرية الثالثة من األسلحة وخبأتها 

اشتداد المعارك، وجدت رئاسة األركان العامة نفسها عاجزة عن تعزيز القوات بأسلحة للمواجهة، في حين عزز اإلصالح 

 .الحراسة على بعض مقراته ومنازل قياداته خشية من أي هجوم عليها يدعمه بن عزيز
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ها حلول غريبة لحكومة الشرعية تتخذ
ة الكارثيلمعالجة انهيار العمل  

يث يستمر انهيار الريال اليمني امام العمالت األخرى في عدن ح

ريال يمني 101وصل سعر الدوالر الواحد  . 

وتجاه هذه الكارثة لم تتخذ الحكومة اجراءات جذرية او حلول 

كة يمكن من خاللها توقيف انهيار العملة واكتفت باختيار شر

عدن ، المركزي ب أرنست أند يونج للتدقيق في مستندات البنك

ندات وزعمت أنها وجهت باختيار شركة عالمية للتدقيق في مست

 .البنك المركزي بعدن

ة وقالت إن الشركة المختارة تعد رابع إحدى أربع شركات رائد

ي ، على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسب

، وتم  ادإال أن الشركة التي اختارتها ثبت عليها تهم إحتيال وفس

سحب ترخيصها من قبل هيئة السوق المالية السعودية ، 

انياومتورطة في فضيحة أكبر إحتيال محاسبي في تاريخ ألم  . 

الت ويأتي اختيار شركة فاسدة ومتهمة باالحتيال في إطار محاو

حكومة هادي طمس جريمة فساد الوديعة السعودية التي تم 

 تورط البنك بسحب تناهبها ومنحت لتجار محدودين ، وكذلك

عمليات من الوديعة ولم تصل السلع والبضائع الممولة من 

ن الوديعة ، وتحاول حكومة هادي التالعب على الخبراء الدوليي

رير وطمس معالم جريمة تدمير العملة الوطنية بالحصول على تق

من شركة متهمة من قبل عدد من الدول بالفساد وتحمل ملف 

نيا ودوالً أخرىاسود في المانيا وبريطا . 

واير  قضية إفالس” أرنست اند يونج“وكانت أخر فضائح شركة 

2121و األلمانية للدفع اإللكتروني التي أفلست في يوني” كارد . 

حسابات  وتتهم السلطات البريطانية الشركة المختارة للتدقيق في

ي إفالس بند عدن بالضلوع في سلسلة فضائح فساد تسببت ف

ية والمانيةعدة شركات بريطان  . 

 

 

 

 

 

لة المكال..تظاهرات تطالب بإقا
 المحافظ البحسني

الة شهدت مدينة المكال اليوم الثالثاء تظاهرة حاشدة تطالب باق

 المحافظ فرج سالمين البحسني

التظاهرة التي سار خاللها المتظاهرون في عدد من الشوارع 

عد ت بحاملين الفتات تطالب بتعيين محافظ جديد لحضرموت جاء

 اسابيع شهدت تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات

ر ويتجاهل البحسني تردي الخدمات في محافظة حضرموت األم

 الذي اجبر المجتمع على اإلصرار على تغييره

 

يلإحتجاجات في أبين ترفض التطبيع مع إسرائ  

جزيرة سقطرى  لتواجد العسكري فيشهدت محافظة أبين اليوم األثنين تظاهرات شعبية تنديداً بالمساعي اإلسرائيلية ل  

 .ورفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني

لكيان جاء ذلك ردا على رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الذي أعلن استعدادهم فتح عالقات مع ا

هم مع الكيان قاتالصهيوني، مؤكداً بأنهم يرحبون بالتطبيع بين بعض الدول الخليجية وإسرائيل، وأنهم سيطبعون عال

 .الصهيوني إذا استعادوا دولتهم في الجنوب

في المحافظات  وأثارت تصريحات الزبيدي ردود فعل غاضبة من قبل المكونات السياسية والمجتمعية والقبلية والشعبية

 .الجنوبية التي يقول االنتقالي إنه يمثلها

ناصرتها دد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ومعلنة موفي االحتجاجات التي شهدتها أبين رفع المحتجون شعارات تن

 .وتأييدها للقضية الفلسطينية

 .كما أبدى المحتجون اعتراضهم ورفضهم أي تواجد إسرائيلي في جزيرة سقطرى

ن في وأدان المحتجون تصريحات الزبيدي حيث أعربوا عن استنكارهم ألي تصريحات تخدم التطبيع من أي طرف كا

على المستوى الخارجي، في إشارة لتصريحات الزبيدي الداخل اليمني أو . 

عودي وكان الالفت في التظاهرة األخيرة في أبين رفع المتظاهرين شعارات والفتات اعتبرت التواجد العسكري الس

ض للوجود اإلماراتي في المحافظات الجنوبية والموانئ والجزر باالحتالل، في مؤشر على تنامي الغضب الشعبي الراف

سعودي اإلماراتيال . 

وكانت المطالب ذاتها قد طالب بها أبناء محافظات لحج وسقطرى وحضرموت وعدن والضالع والذين خرجوا في 

مياه اإلقليمية تظاهرات ضد تصريحات الزبيدي ووصفت التحالف بالمحتل لألراضي الجنوبية لليمن بما فيها الموانئ وال

 .والمطارات والجزر

 

 

 
 
 
 

امل يمياً في جامعة #عدن يعلنون اإلضراب الشالمعينون أكاد
 في جميع الكليات

يمياً م أعضاء اللجنة التنسيقية العليا وممثلو الكليات للمعينين أكاد2120فبراير  0اجتمع صباح أمس األحد الموافق 

واإلضراب  في كليات جامعة عدن لمناقشة عدد من النقاط أهمها مخرجات اجتماع المجلس األعلى للجامعات اليمني

 .الشامل والخطوات التصعيدية التي سوف يتم اتخاذها في األيام القادمة

س، وعدم وخالل االجتماع اتفق جميع أعضاء اللجنة التنسيقية وممثلو الكليات على إعالن اإلضراب الشامل عن التدري

تهم األربعالمراقبة في االمتحانات حتى يتم معالجة أوضاعهم المتمثلة بتعزيزهم المالي لفئا  

 .بنقلهم بنظام الخفض واإلضافة للموظفين، وتوفير درجات وظيفية لغير الموظفين

لول وجاء االجتماع بعد ممطالة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ورئاسة جامعة عدن ووعودهم الكاذبة بوضع ح

 .للمعينين أكاديمياً 

رق لقضية األعلى للجامعات اليمنية، واتضح أنه لم يتم التط وكان رئيس الوزراء قد اجتمع األسبوع الماضي بالمجلس

 .المعينين أكاديمياً في جامعة

إلى  وعبر المعينون أكاديمياً عن استيائهم من رئيس الوزراء ورئاسة جامعة عدن لعدم الوفاء بوعودهم ولم ينظروا

يؤدون عملهم دون مقابل على أمل عام في الجامعة 00هذه الفئة التي خدمت جامعة لسنوات البعض له أكثر من 

 .التعيين المالي وتثبيتهم

هم سوف أن  وأجمعت اللجنة التنسيقية وممثلو الكليات للمعينين أكاديمياً في اجتماعهم االستثنائي صباح اليوم

راً إلى شييستمرون في اإلضراب الشامل وعدم مراقبة االمتحانات حتى يتم االستجابة لمطالبهم ووضع الحلول العاجلة م

د أنهم لن يرضخوا ألي تهديدات من قبل عمداء الكليات من أجل رفع اإلضراب، محذرين من أي إجراءات تعسفية ض

 .أي شخص منهم بأنهم لن يظلوا مكتوفي األيدي وسوف يوقفون ضد أي إجراء

 .كما أكد الحاضرون على أن اإلضراب مستمر ال تراجع عنه حتى تحقيق مطالبهم كاملة
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 نتائج….قرارات هادي األحادية
كارثية لمزيد من الصراعات 
واالنقسامات في المشهد 

 اليمني

اقع كتب الناشط الجنوبي شائع بن وبر في منشور له على مو

أي قرارات انفعالية أخرى بمثابة آخر “التواصل االجتماعي 

 .“ مسمار في نعش إتفاق الرياض

ق فق وفقا إلتفااي إعالن إلقليم حضرموت دون توا“مضيفا 

لقشة الرياض ورفض أبناء سقطرى والمهرة لهذا اإلقليم بمثابة ا

 .“ التي قصمت ظهر البعير حيث تشعب الصراع شرقا

ع فالقرارات االرتجالية االنتقامية ستعيدنا إلى مرب” محذرا 

أحد  الصفر ومزيد من االنقسامات والصراعات التي ال يستطيع

 . ”التنبؤ بنتائجها الكارثية

ة فالتريث والحكمة مطلب في هذه اللحظة المفصلي” مختتما 

 والسيما بعد سياسة بايدن الدبلوماسية والتحرك األوروبي

  ”الملموس في زيارة عدن لوقف الحرب وإيجاد حل شامل لليمن

 

 

 

 
 
 
 
 

بة اشتباكات على أرضية منهو
في المنصورة تسفر عن 

 سقوط قتلى وجرحى

م األراضي في عدن حيث عاد اليو يستمر صراع القيادات على

كري في التوتر بين القيادي في االنتقالي والقائد العس  الثالثاء

ر على العمالقة رائد الحبهي ، وبين قائد كتيبة الطوارئ المسيط

ي جزيرة العمال صامد سناح الضالعي ، على خلفية نهب األراض

 .في في عدن

 عت اليوم بينوقالت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندل

ى خلفية مجاميع مسلحة تابعة للقياديين في مديرية المنصورة عل

شخص وجرح أخرين  التنازع على أرضية ما أدى إلى مقتل . 

وبحسب المصادر فإن الطرفين استخدما السالح الخفيف 

ن والمتوسط وسط فشل األجهزة األمنية في وقف االقتتال بي

 .الفصائل المتنازعة

ديرية االنتقالي الجنوبي واألجهزة األمنية وحمل أهالي الم

 .مسؤولية استمرار االشتباكات المسلحة وإقالق السكينة

 

 ”إقليم حضرموت“تسريبات قرب إعالن 
 تثير غضب اإلنتقالي

، أثارت تسريبات نشرتها وسائل إعالم محلية وتداولها ناشطون على نطاق واسع في مواقع التواصل االجتماعي

مخرجات  ، وفق دولة فيدرالية أقّرتها”إقليم حضرموت”زام الرئاسة خالل الفترة المقبلة، اإلعالن عن الشكوك حول اعت

، وهو ما رفضه المجلس االنتقالي الجنوبي، معتبًرا هذه الخطوة إذا ما 2104مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في العام 

إعادة احتالل لن تمر”تمت، بمثابة  “. 

ناد هذه المعلومات على مصادر مؤكدة، إال أن المتحدث الرسمي باسم المجلس االنتقالي وعلى الرغم من عدم است

ون إال حضرموت لن تك”الجنوبي، علي الكثيري، أكد السبت، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس، على أن 

 .“إقليما بشراكة كاملة في إطار دولة جنوبية فيدرالية تعزُّ وال تذل

إرادة أهلها وكذلك الحال ألهلنا في المهرة وسقطرى وشبوة وأبين ولحج والضالع وعدن ”هذه  وقال الكثيري، إن

 .“النور.. أما مشاريع إعادة إنتاج االحتالل فلن تمر

، اعتماد الشكل االتحادي 2104 – 2100وأقرت وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في صنعاء بين عامي 

أقاليم في شمالها، على أن يتكون إقليم حضرموت  4منها في جنوب البالد و  2من ستة أقاليم، للدولة اليمنية، مكونة 

 .من محافظات: حضرموت، المهرة، شبوة وسقطرى

لجنوب القادم . ال مركزية في ا”وقال نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تغريدة له على تويتر، 

مجلس مجلس االنتقالي الجنوبي ذلك، وهو ما جاء صريحا في الرؤية السياسية الشاملة للوقد أوضحت كل وثائق ال

 .“االنتقالي الجنوبي

أي إقليم حالياً  الحديث عن تدشين”وعلق عضو الهيئة الرئاسية في المجلس االنتقالي الجنوبي، سالم العولقي، قائاًل إن 

ودماء  فق السياسي الذي أوصل البالد إلى ما وصلت إليه من دمارمجرد فقاعة صابونية ال قيمة لها.. ويؤكد ضيق األ

 .“وخراب

إعالن إقليم ما يسمى حضرموت من طرف واحد ”من جانبه، قال محافظ محافظة المهرة السابق، راجح باكريت، إن 

ا عالن اقليمندون الرجوع لألطراف كفرض أمر واقع، فإننا في المهرة و سقطرى في حٍل من هذا ، ولنا الحرية في إ

 .“المستقل باعتباره مطلبا شعبيا يلتف حوله أبناء المحافظتين

 

 

 
 
 
 
 
 
 

رع لجنة اعتصام المهرة تحذر األدوات الجنوبية التي تش
 اإلحتالل السعودي للمحافظة

 .حذر لجنة اعتصام المهرة األدوات الجنوبية التي تشرع لإلحتالل السعودي لمحافظة المهرة

قطرى، عتصام شحن، إن األدوات التي تحاول اليوم استقبال الغزاة الجدد وال مكان لها في المهرة وسوقال رئيس لجنة ا

 .)في إشارة إلى من يشرعون للتواجد السعودي اإلماراتي في المحافظتين(

من  بل أكثرأرض المهرة لم تستقبل البرتغاليين الغزاة ق“وكتب حميد زعبنوت تغريدة له على صفحته في تويتر، أن 

عام، مشيرا إلى أنها شهدت معركة ملحمية وأسطورية، طرد المحتل ولم يتبقى له أثر فيها 411 ”. 

ة وأضاف زعبنوت، أن اليوم من يحاول أن يستقبل الغزاة الجدد ويصبح أداة في أيديهم فال مكان له ال في المهر

ت في المهرة وسقطرىوسقطرى، في اشارة إلى الشائخ والشخصيات الموالية للسعودية واإلمارا . 

تين ويتهم أبناء المهرة الشيخ عبدالله آل عفرار، بالعمالة مع السعودية واإلمارات لتنفيذ مشاريعهما في المحافظ

)المهرة وسقطرى(، ومؤخرا عملوا على اعادة انتخاب قيادة جديدة للمجلس العام، بعد تواطؤ قيادته السابقة مع 

همالمشاريع االحتاللية، حد تعبير . 

 

 



 
              

 

 12صفحه 

مسلحون يعتدون على نجل أستاذ 
 جامعي وينهبون سيارته بالمخا

رق تستمر الفوضى واإلرهاب في المخا الواقعة تحت سيطرة طا

جل عفاش قالت مصادر محلية، إن مسلحين اعتدوا، اليوم، على ن

 .أستاذ جامعي في مدينة المخا

وأوضحت مصادر، ان مسلحين أقدما صباح اليوم، باالعتداء 

بل ان لجسدي على نجل استاذ بالجامعة الماليزية بمدينة المخا، قا

 .يقوما بنهب سيارته

وأضافت المصادر ان المسلحين اعتديا بالضرب على نجل 

ة، األكاديمي عبدالودود استاذ إدارة االعمال في الجامعة الماليزي

 .وفق كريتر سكاي

ذ واكدت ان المسلحين قامو عقب االعتداء على نجل االستا

ار، قبل ان يلوذا بالفر”نيسان” الجامعي بنهب سيارته نوع  

 

 
 
 
 
 

 الحزام األمني يغلق مجمع القضاء في
 عدن ويمنع القضاة عن العمل

ابات تنفيذا إلعالن نادي القضاة الجنوبي باغالق المحاكم والني

حتى اقالة مجلس القصاء الجديد قامت قوات أمنية تابعة 

دن األحد بإغالق مجمع القضاء في ع لإلنتقالي الجنوبي اليوم

عقب رفض القضاة التوقف عن العمل واالستجابة لدعوات 

 .إضراب عن العمل

 وحاصرت قوات أمنية المجمع ومنعت القضاة وأعضاء النيابة

 .العامة من دخوله

اء يأتي ذلك استنكارا لقرارات هادي األخيرة بتعين مجلس قض

له  في استشارة الرئيس جديد حيث يرى االنتقالي ان له الحق

 قبل اصدار القرار

بات سياسي جنوبي: قيادات الشرعية عصا
ولةفساد.. وليس لديهم أبجديات لمفهوم الد  

 حسين لقور بن“شن األكاديمي والمحلل السياسي الدكتور 

، هجوًما حاًدا على قيادات الشرعية، واصفًا إياهم ”عيدان

لةديات مفهوم الدوبعصابات الفساد، جراء عدم معرفتهم بأبج . 

مين ال يمكن للقائ“ورد نصها: ” تويتر“وقال في تغريدة عبر 

ل هم على شرعية المنفى أن يكون لديهم أبجديات مفهوم دولة، ب

شهد عصابات فساد جاءت بهم ظروف استثنائية جعلتهم في الم

 .”الحالي

 و إال بالله كيف لهم حتى مجرد التفكير في إعالن“وأضاف: 

ن أي منطقة ال يمتلكون فيه حتى سيطرة كاملة دو إقليم في

 .”دستور منظم أو قوانين تحدد صالحيات هذا اإلقليم

 

ر اإلنتقالي يحذر من تصعيد الشرعية بطو
 الباحة

فشال في اجتماع موسع حذرت هيئة رئاسة اإلنتقالي الجنوبي اليوم السبت من مخططات اإلخوان والشرعية الهادفة إل

 .إتفاق الرياض

حذر اإلجتماع من تصعيد اإلخوان في طور الباحة بمحافظة لحج ومواصلة جماعة اإلخوان مخططها لحرف مسار و

ها، لتفتح معركتها المفترضة مع الحوثيين بمحافظة تعز، التي تتقاسم معها وبوئام تام السيطرة على شوارع عاصمت

طرق  ن حيث كثّفت في اآلونة األخيرة من استحداثبهذا المخطط معركة جديدة ضد الجنوب بدال عن مواجهتها الحوثيي

 ومواقع جديدة بمحاذاة مدينة طور الباحة الجنوبية، مع استمرار سحب قواتها وأسلحتها وأفرادها من خطوط التماس

فع بها مع الحوثيين ونقلها لهذه المواقع ومواصلة تجنيد أنصارها بتمويل من قيادات إخوانية متنفذة بالسلطة للد

ها بالمواقع المستحدثة بهدف تفجير جبهه جديدة ضد الجنوب على حدوده الغربيةوحشد . 

لقبائل  وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن قواتها على استعداد تام للرد وبقوة للدفاع عن الجنوب، مثمنة الموقف المبدئي

فشال أي ية حدود الجنوب الغربية وإوأبناء الصبيحة عموما ودفاعهم جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة الجنوبية لحما

 .محاولة الختراقها

ومة هذا ووقفت الهيئة أيضا أمام أداء الحكومة وسعي رموز اإلخوان المسلمين في السلطة والذين أضرهم تواجد الحك

في العاصمة عدن لتنفيذ اتفاق الرياض والدعم الجنوبي الرسمي والشعبي لنجاحها، ُمحذرة من أن هذه الرموز 

ضا تضييق خوانية ال تنفك عن وضع المعوقات ليس فقط لعرقلة الحكومة عن أداء مهامها لتنفيذ االتفاق، بل تحاول أياإل

يق الخناق عليها خالل ممارستها لمهامها من العاصمة عدن إلرغامها على مغادرتها وصول إلفشال اتفاق الرياض وتحق

 .هدفها بطي صفحاته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أيام  1هزة األمنية في عدن ردفان تمهل األج
 لتسليم قتلة البكري

ي بعد تجاهل األجهزة األمنية مقتل نجلهم أمهل مشايخ وأعيان ردفان بمحافظة لحج اليوم السبت، األجهزة األمنية ف

 .عدن أسبوعاً واحداً لتسليم قتلة البكري والغزالي

حمود جابر نتقالي من التالعب في ملف قضية مقتل عنتر مالتابعة لإل  وحذَّر أبناء ردفان في بيان لهم األجهزة األمنية

 .البكري وعيبان قائد الغزالي برصاص مسلحين تابعين لقيادات أمنية تابعة للحزام األمني

 .وهدد أبناء ردفان خطوات تصعيدية جديدة في حال لم يتم البت في القضية وتسليم القتلة بحسب البيان

لعميد سيف بطريقة بشعه برصاص نجل قائد اللواء األول مشاة جبل حديد ا  س الماضيوقتل الجندي عنتر البكري الخمي

راتب الجندي  علي صالح أبو عمر، بسبب خالف بينهما بعد رفض المجني عليه تسليم سالحه للجاني الذي رفض تسليم

 .البكري

 

 


