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الشرعية تتهم السعودية بالخيانة 
 والخذالن في مأرب 

 

ح..ضباط  بعد فشل السعودية واإلصال
أمريكين يديرون معارك مأرب من  

 حضرموت
 
 

المهرة…القوات البريطانية تستحدث  
ثكنات عسكرية جديدة في مطار 
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إستثمارات إسرائيلية إماراتية في  
 سقطرى 
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القاعدة يعزز مليشيا الشرعية في  
 هجومها على معسكر العلم بشبوة 

 



 
               

 

 2صفحه 

إستثمارات إسرائيلية  
 إماراتية في سقطرى

كشف مصادر مطلعه عن وصول شقيق   

خالل اليومين   السفير اإلماراتي لدى الكيان الصهيوني

 .الماضيين إلى جزيرة سقطرى

وقالت المصادر ، أن رجل األعمال طارق محمود  

اإلماراتية وصل  الخاجة، الذي يعمل ضابطا بالمخابرات 

إلى سقطرى بهدف فتح االستثمارات السياحية  

 .المشتركة بين اإلمارات وتل أبيب في الجزيرة

وبحسب المصادر فإن االستثمارات تتركز في إنشاء  

عدد من المنتجعات والفنادق السياحية على شواطئ  

 .ومرتفعات سقطرى

وربطت أبوظبي رحالتها الجوية مباشرة إلى سقطرى،  

تفاع الحجوزات لدى إحدى الوكاالت السياحية  وسط ار

اإلماراتية ألكثر من أربعة آالف سائح اجنبي معظمهم  

 .إسرائيليين للجزيرة

 

 
 
 

النخبة الشبوانية تصد هجوم لمليشيا 
 الشرعية على معسكر العلم 

تصدت قوات النخبة الشبوانية والقبائل   

لهجوم من مليشيات االخوان التي يقودها جحدل حنش  

ميكا على معسكر العلم بجردان شبوة   21قائد اللواء 

 .الذي تتمركز فيه قوات التحالف العربي

من قبل  وتعرض المعسكر مساء الخميس الطالق نار 

القوات االخوانية التي انسحبت من جبهة الصفراء  

 .والسليم للتتمركز بالقرب من معسكر العلم في جردان

وكشفت هذه االحداث اصرار اإلخوان على اسقاط  

معسكر العلم الذي يعد المعقل األخير للقوات اإلماراتية  

 والنخبة الشبوانية في شبوة 

مسبوق ضد  وتشهد شبوة حالة احتقان قبلي غير 

السلطة االخوانية التي تبين انها تتأمر على المحافظة  

 .وتحاول طرد قوات التحالف منها نهائيا

 

ضمن حرب الخدمات المصنوعة عمًدا…زيادة أزمة  
 نقص أسطوانات الغاز المنزلي في المكل 

مدينة المكال من أزمة نقص أسطوانات الغاز المنزلي، وهي من أكثر األزمات تزايدت شكاوى مواطني  

 .انتشاًرا في الجنوب ضمن حرب الخدمات المصنوعة عمًدا

تستند الشرعية في صناعة األزمات المعيشية في الجنوب التي تخص السلع والخدمات في العمل عبر عدة محاور، مثل  

ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إلى جانب صناعة أسواق سوداء تبيع وتوفّر  إنقاص السلعة أو الخدمة من األسواق

 السلعة بكميات محدودة وبأسعار ضخمة 

وتلعب الشرعية بورقة المشتقات النفطية باعتبارها العامل الرئيسي الذي قد يدفع نحو تأزيم الوضع المعيشي في  

إلى جانب العمل على إنقاصها من األسواق الجنوب، وذلك من خالل فرض ارتفاعات مستمرة في أسعارها، . 

وتحقيقًا لذلك، تعتمد الشرعية على عناصر موالية لها، وتوّظفهم كوكالء للنفط، وفي مقدمتهم التاجر الفاسد أحمد   

تستخدمها الشرعية في خنق الجنوبيين بحبل األزمات الناجمة عن نقص العيسي، الذي يمثّل إحدى أهم األوراق التي 

مشتقاتهالنفط و . 

تصب كل هذا الخطوات التي تغذيها الشرعية في إطار مساعي هذا الفصيل المخترق إخوانيًّا في إطار العمل على إغراق  

 .الجنوب باألزمات الحياتية والمعيشية

وفيما ُرصدت أزمة الغاز المنزلي في محافظة شبوة وتحديًدا مديرية نصاب على مدار األيام الماضية، تعاني مدينة  

لمكال من نفس األزمة ما يبرهن على أنّها خطة ممنهجة تستهدف إغراق الجنوب بين براثن هذه األزماتا . 

وانتشرت على مواقع التواصل االجتماعي لقطات تُظهر المئات من أبناء مدينة المكال وهو يصطفون في أنحاء مختلفة، 

 .بحثًا عن أسطوانات غاز

لاير   4000أسطوانات الغاز، فيما يُباع المعروض منها بأسعار باهظة تصل إلى وقال ناشطون إّن هناك شًحا حاًدا في 

 .لألسطوانة الواحدة، علًما بأّن هذه األسعار تتضاعف في السوق السوداء

وفيما تندرج هذه األزمات المصنوعة بشكل متعمد في إطار الحرب اإلخوانية على الجنوب، فإّن السبب الرئيسي الذي  

هذه المعاناة هو تحكم العناصر اإلخوانية في القطاعات النفطية ومشتقاتها، علًما بأّن عوائدها تصادرها   يساهم في تغذية

 .القيادات اإلخوانية

وبات من الواضح أن الشرعية تسعى بكل السبل إلثارة األزمات المعيشية في الجنوب، وذلك على أمل إحداث فوضى 

مكاسب على مختلف األصعدة طوال الفترة الماضيةمجتمعية شاملة، تنسف ما سبق أن تحقق من  . 

ألن يكون أقصى طموحهم   –من خالل محاولة إذاللهم وإخضاعهم  –يرى مراقبون أّن الشرعية تحاول دفع الجنوبيين 

هم توفير احتياجاتهم المعيشية، ومن ثم االنشغال عن المضي قدًما نحو الهدف األهم واألسمى وهو استعادة الدولة وفك  

رتباطاال . 

القاعدة يعزز مليشيا الشرعية في هجومها على  
 معسكر العلم بشبوة 

كشف الهجوم الذي شنته مليشيات اإلخوان في شبوة فجر اليوم على معسكر العلم بمديرية جردان التخادم   

 .الواضح بين مليشيات اإلرهاب بأشكالها المختلفة

تنظيم القاعدة   وكشفت مصادر مقربة من معسكر العلم ان جنود النخبة الشبوانية القوا القبض على ثمانية عناصر من

 .اإلرهابي يقاتلون ضمن صفوف مليشيات اإلخوان للسيطرة على المعسكر

واكد الهجوم حقيقة الحقد الدفين على أبناء النخبة الشبوانية، وأنه في سبيل هزيمتهم، وإخراجهم من معسكرهم، لم  

اإلرهابي، وكذلك انكشفت بوضوح   تنفك قوات االخوان ومليشياتهم من االلتحام مع مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة

تخادمها مع اهداف مليشيات الحوثي، للسيطرة على مديريات محافظة شبوة جميعها، بترك جبهات القتال في بيحان،  

 .واالتجاه نحو معسكر العلم الذي يتواجد فيه مجندين من أبناء محافظة شبوة فقط

معسكر العلم وتحميله نتائج ذلك الموقف االرعن وتبعاته الكارثية  مصادر قبلية حملت المحافظ تبعات تفجير الموقف في 

 على النسيج االجتماعي في المحافظة 

 



 
               

 

 3صفحه 

لشرعية تقمع  ليشيا ا شبوة..م
 احتجاجات في جول الريدة 

قمعت مليشيا الشرعية في شبوة مواطنين ومنعهم من   

 . المشاركة في اعتصام سلمي في منطقة جول الريدة

وقالت مصادر محلية بان اطقم تابعة لمليشيات الشرعية  

قمعت مواطنين اثناء محاولة وصولهم الى مكان االعتصام  

ميفعة  في جول الريدة مديرية  . 

راك قبلي واسع مندد بخيانة  ومنذ ايام تشهد شبوة ح

 . االخوان في بيحان وداعيا للتصدي لمؤامراتهم ضد شبوة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مليشيا الشرعية تغدر بالنخبة  
الشبوانية وتدخل معسكر العلم  

بعد ساعات من مغادرة لجنة  
 الوساطة 

غدرت مليشيا الشرعية بقوات النخبة الشبوة المرابطة في  

معسكر العلم وقامت باقتحام المعسكر في حين غفلة بعد  

 .ساعات من خروج لجنة الوساطة

وقالت مصادر عسكرية ان مليشيا الشرعية تمكنت فجر  

اليوم السبت من اقتحام معسكر العلم والسيطرة عليه  

ة الشبوانية التي  واحداث قتلى وجرحى في صفوف النخب

كانت بمامن بعد قبول الطرفين بتهدئة الوضع لثالثة ايام  

 .فرضتها لجنة الوساطة

وكانت لجنة الوساطة قد تدخلت بين الطرفين امس واقنعتهم 

ايام ٣بالتهدئة لمدة   . 

ويؤكد اقتحام مليشيا الشرعية لمعسكر العلم ان ال وعود او 

الغدر صفاتهم وسيفعلون  اتفاقات يلتزم بها اإلخوان وان 

 ذلك في عدن ان اتيحت لهم الفرصة 

 

عشرات المعتقلين في سجون اإلخوان  
 بشبوة يضربون عن الطعام 

أعلن عشرات المخفيين في السجون السرية التابعة لجماعة تنظيم اإلخوان في محافظة شبوة، يوم أمس  

 .اإلضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يطالهم بداخلها من تعذيب وممارسات غير إنسانية

خفيين في  وأكدت مصادر خاصة بإن مدنيين مستقلين وآخرين ينتمون لقبائل شبوة ضمن النخبة الشبوانية الم

السجون اإلخوانية بعتق عاصمة المحافظة، أعلنوا البدء بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا العتقالهم التعسفي  

 .واالنتهاكات الممارسة ضدهم

يأتي هذا االضراب في وقت تزايدت حاالت االختطاف واالعتقاالت ذات األبعاد السياسية والقبلية التي تمارسها  

يها من رجال القبائل عبر أعمال ِحرابة وحمالت مداهمة إلى المنازلجماعة اإلخوان ضد مناوئ . 

وأعادت المصادر تزايد تلك االنتهاكات إلى سعي سلطة شبوة اإلخوانية إلى فرض سلطتها على القبائل  

ع الحوثيين وتسليمهم مديريات  المعارضة والناقدة لممارستها، خصوصا األصوات الغاضبة على تواطئها م

حافظة مأربمحاذية لم . 

واوضحت المصادر ان سلطة االخوان تضع المعتقلين في سجون سرية في مدينة عتق وحدها يديرها المحافظ  

بن عديو، ويتصدرها من حيث عدد المخفيين سجن معسكر الشهداء حيث مقر القوات الخاصة التابعة  

 .لإلخوان

وسجن شعبة االستخبارات وسجن البحث  يليه سجن األمن السياسي وسجن مفرق الصعيد وسجن قوات النجدة 

 .الجنائي وعدد من السجون السرية في معسكر الخرمة في عزان

 .وتمارس مجاميع اإلخوان انتهاكات صارخة للقانون الدولي والعرف القبلي على أبناء شبوة منذ قرابة عامين

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اإلنتقالي يستعد عسكريا..تخرج دفعة جديدة من قوات 
 حزام طوق عدن

في تطوير قدراته القتالية لمواجهة اي خطر من الشرعية من شأنه التقدم الى   ضمن خطط اإلنتقالي اإلنتقالي 

 .عدم ومحاولة السيطرة عليها شهدت عدن اليوم تخرج دفعة جديدة من حزام طوق عدن

مقر قيادة حزام لحج، يوم الخميس، حفل تخّرج دفعة من وحدات حزام   –وشهد معسكر الشهيد أبو اليمامة 

 .طوق عدن األمني

ركن عمليات قوات الحزام األمني العميد ُعبيد لعرم، وقائد حزام لحج العميد حسين    في الحفل الذي حضرهو 

السعيدي وأركانه، وقائد الطوق األمني العميد ناجي اليهري وقائد نقطة الرباط الرائد عمار الحوشبي  

فية التعامل مع المطلوبين،  استعرض الخريجين بعض من المهارات الذي تلقوها خالل فترة التدريب في كي

 .واكتشاف المهربات والممنوعات عند عملية التفتيش، وكذا في كيفية التعامل مع المواطنين

يأتي ذلك ضمن تصعيد كبير بين اإلنتقالي والشرعية ينذر بمواجهات دامية خالل األيام القادمة في شبوة وعدن  

 وحضرموت

 



 
               

 

 4صفحه 

البنك المركزي يصدر قرار  
بتوقيف عدد من محلت  

 الصرافة بعدن 

ه في وضع يواصل البنك المركزي في عدن القاء ضالل فشل

رافة في عدن العملة على محالت الص  حد إلنهيار . 

واصدر البنك المركزي اليوم الخميس قرارا بسحب  

التراخيص عن عدد من شركات الصرافة بتهمة التالعب  

 .بالصرف وعدم االنصياع لتوجيهات البنك المركزي

ات التاليةوصدر التوجية بتوقيف الشرك  : 

 شركة القطيبي للصرافة 

للصرافة   شركة عدن  

 شركة اإلنماء إكسبرس للصرافة

 شركة بارع للصرافة 

 شركة الدوحة للصرافة 

 منشأة المهدي للصرافة 

 منشأة صدام إكسبرس للصرافة

وقالت مصادر اقتصادية ان هذه القرار يأتي ضمن القرارات 

التدهور   الفاشلة للبنك حيث وان البنك فشل في ايقاف

 المستمر للعملة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

العلم..الشرعية  لمعركة تمهيدا 
تستقدم مجاميع مسلحة من  

 مأرب الى شبوة 

استقدمت جماعة اإلخوان، في محافظة شبوة، مجاميع  

مسلحة، لتعزيز مليشياتها في مديرية جردان، استعدادا  

لمهاجمة معسكر العلم، بعد مغادرة قوات التحالف العربي  

 .بقيادة السعودية، على إثر خيانة إخوانية

ة إن مجاميع إخوانية مسلحة، قدمت من ادر محليوقالت مص

مشاة بقيادة   21ت إلى قوات اللواء محافظة مأرب وانضم

القيادي اإلخواني جحدل حنش، الذي يحاصر المعسكر منذ  

 .مساء الثالثاء

 

الشرعية تتهم السعودية بالخيانة والخذالن في  
 مأرب 

محاوالت التنظيم   العربية السعودية، بعد سنوات من مؤخراً، شماعة فشلهم إلى المملكةحّول إخوان اليمن، 

المتحكم بقرار الشرعية، إلقاء إخفاقاته في إدارة الحرب مع مليشيا الحوثي، على كاهل دولة اإلمارات العربية  

 .المتحدة

صلت حد اتهام الرياض بـ”خيانة  في األثناء، يشن إخوان اليمن حملة إعالمية منظمة، تستهدف السعودية، و 

يم في خيانة الشرعية والتحالف العربي، وتسليم ثالث مديريات في  رب”، وذلك بعد انكشاف تورط التنظ مأ

 .محافظة شبوة للحوثيين دون قتال

وسلك اإلخوان مسار مهاجمة الرياض والتشكيك بها وإلقاء مسؤولية فشلهم عليها، رغم الدعم العسكري  

ليمن، بقيادتها، ولغاية  طالق عمليات التحالف العربي في ا وجيستي الذي قدمته وتقدمه منذ انوالمالي والل

 .اليوم

وتسوق وسائل إعالم اإلخوان، منذ أيام، مزاعم بشأن االنتكاسات الميدانية األخيرة في جبهات مأرب، وتحاول  

ل  حالف العربي أصبح خط الدفاع األومن خاللها إلقاء المسؤولية على المملكة، متجاهلة حقيقة أن طيران الت

 .عن مأرب

وسبق أن اعترف محافظ المحافظة “سلطان العرادة” بأن الغارات الجوية الكثيفة لمقاتالت التحالف العربي  

 .على الحوثيين، هي من تمنع سقوط المدينة

وزارة الدفاع الخاضعة  ويوم االثنين، روجت قنوات إخوانية تبث من تركيا، خبراً مفبركاً منسوباً لمصدر في 

قوط الجبهات وخذالن ماربتهم المملكة العربية السعودية، بسلسيطرتهم، ي . 

وقالت قناة “بلقيس” اإلخوانية الممولة قطرياً إن السعودية عملت على سحب معداتها الدفاعية وبقية قواتها  

 .خالل األشهر الماضية وتغير موقفها بشكل غير مفهوم

بعد لقاءات   ة الدفاع، أن السعودية خذلت مأرب،نية على لسان مصدر )وهمي( في وزاروادعت القناة اإلخوا

 .مع قيادات من الحوثيين ألكثر من مرة خالل الفترة الماضية، وفق زعمها

ونسبت للمصدر قوله، إن السعودية باتت تظهر عدم اكتراثها لتوسع الحوثي وبسط نفوذه على ما تبقى من  

الشرعية رب التي وصفتها القناة بآخر معاقل مديريات في محافظة ما . 

كما اتهمت المملكة بـ”خذالن العبدية والجوبة من خالل عدم دعمها لقوات الجيش في مارب”، في حين شككت  

باألرقام التي ينشرها متحدث التحالف العربي عن الغارات التي ينفذها الطيران في منطقتي الجوبة والكسارة،  

ير من المبالغة وغير صحيحةوقالت إن “فيها الكث ”. 

تهامات اإلخوان للسعودية، بعد تبين خيانتهم في شبوة ومأرب، وضلوعهم في تسليم مناطق واسعة  دت ا وأعا 

للحوثيين دون قتال، التذكير باالتهامات التي ظل التنظيم يسوقها باتجاه للتحالف طوال السنوات الماضية،  

الحوثي   لتغطية اتفاقاته مع . 

قد ظلت القوات التابعة  اإلخوان وتخادمهم مع الحوثيين، فانة ومعارك وحصار العبدية خيانة وكشفت خي

 .للجنرال العجوز علي محسن، تراقب حصار وقصف الحوثي للمديرية دون أن تتدخل

 



 
               

 

 5صفحه 

انهيار العملة يعزز سطوة رؤوس  
 األموال في أبين 

في ظل االنهيار المتواصل للعملة المحلية لم تتخذ الحكومة  

االقتصادي والذي تفاقم   اإلجراءات األزمة لمعالجة الوضع

بشكل كبير وافقد الموظفين في أبين وباقي المحافظات  

بهم بنسبة كبيرة وصار راتب الموظف ال يلبي  الجنوبية روات 

 .احتياجات ومتطلبات األسرة

معيد في جامعة أبين, باألمس كانت  وقال فيصل الدابية, 

دوالر ال 100دوالر واليوم اقل من 500المرتبات تعادل 

ي حتى لشراء الدقيق والزيت والسكر, الوطن والمواطن تكف

جودة الجاثمة على في حالة انهيار تام في ظل السلطة المو

 .أنفاس المواطن

إستراتيجية عدم فعل أي شي تأتي بثمارها انهيار بسعر  

ف وارتفاع األسعار وتوقف المعاشات والذي عزز من الصر

فين وبات سطوة أصحاب رؤوس األموال على حساب الموظ

 أكثر من ثلثي السكان تحت خط الفقر 

 

 

 

 

 

 

 

المجلس الطلبي في جامعة  
 حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية 

شهدت جامعة حضرموت اليوم الخميس وقفة احتجاجية  

 تدين زيادة أجرة المواصالت 

ونظم المجلس الطالبي بكليتي العلوم التطبيقية واإلدارية  

اجية تنديدا بارتفاع  الخميس، وقفة احتج   بجامعة سيئون,

أجرة المواصالت نتيجة الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات 

 .النفطية

ورفع الطالب الفتات ترفض هذه الجرعة السعرية التي تهدد 

عية خاصة في ظل  مستقبلهم في استكمال الدراسة الجام

 .أوضاع اقتصادية سيئة طالت جميع نواحي الحياة

معنية ثالثة أيام لوضع  وأمهل بيان الوقفة الجهات ال 

ات لهذه الزيادة وتأثيرها على الطالب؛ مهددين بأنه  معالج

 .سيتم تدشين إضراب شامل حال عدم تنفيذ مطالبهم

 

المكل..استمرار اإلنتفاضة المنددة بإنهيار  
 العملة وانعدام الخدمات

برحيل التحالف والحكومة اللذين   الشعبية الرافضة لسياسة التجويع والمطاِلبة   تستمر انتفاضة تبناء المكال

مواطنون باإلمعان والتفنن في تعذيب البسطاء من عامة الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهمايتهمهما ال . 

ي وأغلق الغاضبون عدداً من الشوارع الرئيسة في منطقة الديس، للتعبير عن استمرار التصعيد الثور

مواطنين العاجزين عن  إلنسانية واألوضاع المأساوية التي تعصف بالواالنتفاضة الشعبية الرافضة لالنتهاكات ا

توفير لقمة العيش، جراء استمرار تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية،  

 .وانقطاع المرتبات

الصرافة في المكال   ، حيث أغلقت عدد من المحال التجارية وشركاتوترافق مع االنتفاضة عصيان مدني جزئي

دي االقتصادي الذي أنهك المواطنين والتجار على حد سواء، وذلك استجابة لدعوات  أبوابها؛ تنديداً بالتر

أطلقها المتظاهرون الغاضبون لكافة شرائح المجتمع لمساندة االحتجاجات والوقوف صفاً واحداً ضد  

لتي تستهدفهمالممارسات ا  . 

إلى ألف لاير يمني    -األحد-خاصة في حضرموت أسعار الوقود في المحطات ال   يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع

لاير يمني عن السعر السابق، وفق مصادر أشارت إلى أن السعر الجديد جاء بعد أزمة وقود    400بفارق 

 .خانقة شهدتها مدن الساحل منذ أيام

ضد التحالف واألطراف السياسية   انتفاضة شعبية -2021في سبتمبر -وت أعلنوا يشار إلى أن أبناء حضرم

ي الحكومة؛ تنديداً بتردي األوضاع المعيشية والخدمية واالقتصادية، إال أن تلك االنتفاضة قوبلت  المشاركة ف 

االنتفاضة   بالقمع خصوصاً في مدينتي المكال والشحر اللتين أطلق أفراد األمن الرصاص على المشاركين في

منهم قتلى وجرحىالشعبية، ما أسفر عن سقوط عدد  . 

 

 
 
 
 
 
 

عدن…اشتباكات بين فصائل اإلنتقالي تخلف  
 قتلى وجرحى

لم تقف القوات التابعة لإلنتقالي عند األحداث التي شهدت المعال قبل اسابيع مع أمام النوبي بل تظهر بين كل  

ت بين  فترة وأخرى خالفات أخرى بين فصائل المسلحة حيث قتل وجرح خمسة أشخاص اليوم إثر مواجها 

في عدن على خلفية الصراع على نهب األراضي في المدينة  فصائل اإلنتقالي . 

وقالت مصادر محليه أن اشتباكات مسلحة اندلعت فجر األربعاء بين قوات أمنية في منطقة بئر فضل بمديرية  

 .دار سعد ما تسبب في مقتل شخصين وإصابة ثالثة آخرين، بينهم جنود 

ارئ أمن عدن محمد حسين الخيلي أطلقت الرصاص  أمنية تتبع قائد قوات طووأوضحت المصادر أن قوات 

اشرة على مواطنين من أبناء رصد يافع في بير فضل ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح آخرين على  بصورة مب 

 .خلفية التنازع على األراضي

اطنين في المنطقة وقامت  أن قوات الخيلي حاولت السيطرة على أرضية يملكها أحد المو   ولفتت المصادر إلى

 .بإطالق النار على المواطنين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

 .وبينت المصادر أن القوات األمنية اعتقلت عدد من المواطنين

أغسطس الماضي بين قوات تابعة لطوارئ أمن عدن بقيادة محمد   7وشهدت منطقة بير فضل اشتباكات في 

بيعي على خلفية نهب أرضية مملوكة لمواطنحسين الخيلي ومسلحين بقيادة أكرم الر . 

 .ويتهم حقوقيون مسؤولين فياالنتقالي بالتورط في عمليات نهب األراضي في عدن
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وعود حكومة هادي الكاذبة  
تجبر مدير مستشفى عزان  

 على اإلستقالة

استقال محمد بجنف، مدير مستشفى عزان في مديرية  

بعد تخلي السلطة ميفعة بمحافظة شبوة، أمس، من منصبه، 

وتدبير احتياجاتهاإلخوانية عن وعودها بدعم المستشفى  . 

وكشف في مذكرة االستقالة، عن مواجهته العديد من  

الصعوبات والعراقيل غير المبررة، مؤكدا أنه قرر االستقالة 

 .منعًا لتحميله مسؤولية انهيار المستشفى 

على  ودأبت السلطة اإلخوانية في شبوة، على االستيالء 

رغم  مخصصات القطاع الصحفي في المستشفيات العامة 

حدوديتها، واالمتناع عن صرف مستحقات الكوادر الطبية،  م

وفرض سيطرتها على القطاع بأخونة مناصبه اإلدارية  

 .القيادية

 

 
 

 

 

 

 

قوة أمنية تعتقل مدير شركة  
 الغاز بعدن

قوة أمنية اليوم الثالثاء مدير شركة   إعتقلت 

نية في عدن الغاز اليم . 

وقالت مصادر محلية أن قوة أمنية من شرطة المعال داهمت 

صباح الثالثاء فرع شركة الغاز واعتقلت “مراد ناصر  

 .شيخ” مدير الشركة واقتادته إلى مبنى شرطة المديرية

أمنية  وتأتي عملية االعتقال على خلفية الصراع بين قيادات 

نهب حصة عدن  تابعة لإلنتقالي ومسؤولي شركة الغاز على 

 .من الغاز

ويتهم حقوقيون , مسؤولي اإلنتقالي بنهب حصة المدينة  

من الغاز وبيعها في السوق السوداء بأسعار كبيرة فاقمت  

 .من معاناة المواطنين 

وتشهد عدن والمحافظات الجنوبية أزمات خانقة متوالية في 

ي والوقود إضافة إلى تردي األوضاع  الغاز المنزل

راتفاع األسعار وانهيار العملةاالقتصادية وا . 

 

حضرموت…اإلنتقالي يحشد القبايل والمجتمع لطرد  

 مليشيا الشرعية

والوجهاء المجتمعية  شهدت حضرموت اليوم اجتماع لقيادات في اإلنتقالي بعدد من المشائخ 

 .والشعببة في خطوة لتحشيد شعبي ضد قوات األحمر والشرعية

 :وخرج اإلجتماع بالنقاط التالية

يدين المجتمعون حالة التقطع والتعدي على الوفود المشاركة في هذا اللقاء القادمة من ساحل حضرموت  *

وشعبها.. كما يدين هذا اإلجتماع وبأبلغ  وإن مثل هذه األفعال تتماهى مع موقف القوى المعادية لحضرموت 

العبارات وأشدها عملية قطع اإلتصاالت عن منطقة انعقاد هذا اللقاء الحضرمي العام في محاولة يائسة  

لعام في منطقة  إلخراس صوت حضرموت ، وإن قيادات حضرموت ومرجعياتها التي تالقت في هذا اللقاء ا

مار السوء ألهلهاحرو تعُد هذا األمر خيانة لحضرموت وإض  . 

رفض تسعيرة المشتقات النفطية وإقرار السعر الرسمي لمادة الديزل الصادر عن مصفاة بترومسيلة   *

(لاير مع إضافة الخدمات وأجور النقل العادل185ب)  . 

يؤكد الحاضرون على أن تبقى حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة النخبة الحضرمية في كل من   *

ة والوادي والصحراءالساحل والهضب  . 

فتح معسكرات ومراكز تدريب الشباب حتى يتسنى لهم المشاركة في شرف الدفاع عن حضرموت وحماية   *

 . أمنها

( جندي توضع لها اآللية المناسبة 25000قله )يقر الحاضرون تشكيل مقاومة حضرمية بقوام أ *  . 

مجند على أن تشمل كافة أبناء حضرموت ٣000يقر الحاضرون تفعيل قرار رئيس الجمهورية بتجنيد  * . 

 . إلزام الحكومة بدفع كافة مستحقات حضرموت المتأخرة عن السداد *

تشكيل لجنة من األعيان والشخصيات اإلجتماعية الوازعة تكلف بها رئاسة الكتلة كلجنة تواصل ومتابعة   *

المعاناة عن مواطني حضرموت تقوم بالجلوس مع قيادة التحالف العربي والسلطة المحلية من أجل رفع . 

   ين كافة الشرائح القبليةيؤكد الحاضرون على أهمية التصالح والتسامح المجتمعي والعمل على صلح عام ب *

 . واالجتماعية حتى يتفرغ الجميع لمواجهة الخطر الداهم على حضرموت وأبنائها

سابقة بإنشاء محطتي الكهرباء الغازية في  يؤكد الحاضرون على إلزام الحكومة بالوقوف على إلتزاماتها ال *

 ً  . كل من الساحل والوادي المقرة سابقا

رهم هذا البيان على ضرورة أن تكون تنفيذ ما جاء فيه خالل فترة شهر من  يؤكد الحاضرون بعد إقرا *

 . تاريخه وإال فإن كل الخيارات أمامهم مفتوحة وقد أعذر من أنذر
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بعد فشل السعودية  
ح..ضباط أمريكين يديرون  واإلصل

 معارك مأرب من حضرموت 

كشفت مصادر مطلعة عن تدخل أمريكي مباشر لوقف  

تقدم الحوثيين نحو مأرب بعد فشل السعودية واإلصالح  

 . في إدارة المعركة

وقالت المصادر ان غرفة عمليات يديرها ضباط  

أمريكيون في سيئون دخلت في خط المواجهة المباشرة  

في مأربمع الحوثيين  . 

ادر فان الضباط األمريكيون بدأو اليوم  وحسب المص 

ارسال اول دفعة من عناصرها وهم مقاتلين بلباس  

افغاني ووصلو مدينة مأرب لتوزيعهم على الجبهات  

 .األكثر مواجهة مع الحوثيين

ويرى مراقبون ان التدخل األمريكي المباشر جاء بعد  

هائيا في  احساسهم بخطوة الوضع وفقدان مصالحهم ن

ظل عجز السعودية والشرعية في اكمال المهام  اليمن في 

 .الموكلة لهم

 

 
 
 
 
 

المكل..إحتجاجات تغلق  
الشوارع منددة برحيل التحالف  

 وحكومة المناصفة 

الغاضبة على تردي الخدمات وانهيار  تستمر اإلحتجاجات

المحتجين     خرج المئات من العملة في المكال حيث

ثالثاء في احتجاجات منددة بتردي الغاضبون اليوم ال 

األوضاع اإلقتصادية ومطالبة برحيل التحالف وحكومة  

 .المناصفة

وأغلق المحتجون الغاضبون الشوارع الرئيسية في  

ف وحكومة المناصفةالمكال مطالبين برحيل التحال  . 

وأوضحت مصادر محلية أنه ومنذ ساعات الصباح  

في مدينة  األولى أغلق محتجون الشوارع الرئيسية 

المكال مطالبين بوضع حد إلرتفاع أسعار المشتقات  

 .النفطية وتوفير الخدمات األساسية

شهدت شالال كامال    وأوضحت المصادر أن المكال

لخاصة وإضراب لنقابة  للمؤسسات والمرافق الحكومية وا

النقل والمواصالت بساحل حضرموت تنديدا بانهيار  

 .العملة وارتفاع األسعار

لمحتجون استمرار التصعيد حتى تحقيق كافة  واكد ا 

 .,المطالب

وقفة احتجاجية لتحالف شباب األحزاب 
 السياسية تطالب بوضع حل للنهيار المعيشي

وقفة إحتجاجية أمام مبنى    نظم تحالف شباب و شابات األحزاب السياسية بمحافظة أبين، صباح اليوم االربعاء ،

جبار عاصمة محافظة أبين، وذلك للتنديد عن رفضهم لسياسات التجويع ، و تردي  المجمع الحكومي القديم بمديرية زن

لغذائية واإلستهالكية والمشتقات النفطية ، و االنهيار  المعيشية واالرتفاع الفاحش في أسعار المواد ا   األوضاع

 .المتسارع لقيمة العملة المحلية أمام العمالت األجنبية

ت األحزاب السياسية بمحافظة أبين ان الوقفة تأتي إحتجاجاً على سياسة التجويع  وقال أعضاء تحالف شباب و شابا

ع الفاحش في أسعار المواد الغذائية واإلستهالكية والمشتقات  المعيشية واالرتفا   وارتفاع األسعار و تردي األوضاع

 .النفطية ، و االنهيار المتسارع لقيمة العملة المحلية أمام العمالت األجنبية

فع المحتجون الفتات كتبوا عليها ) نطالب الحكومة بالتحرك قبل قوات االوان ، انهيار العملة وارتفاع االسعار يودي ور

وغيرها من الشعارات الغاضبة التي تعكس حجم المعاناة نتيجة التدهور االقتصادي وارتفاع    ( الى تدهور الوضع

 .أسعار المواد االستهالكيّة

ية واالقتصادية تدهور حاداً، في ظل استمرار تجاهل الجهات المعنية من إيقاف االنهيار وتشهد األوضاع المعيش 

المعيشي للمواطنين، إضافة إلى إنعدام الخدمات األساسية السيما  االقتصادي المتسارع ، الذي انعكس على الوضع 

كثير من المتسولين في الشوارع العامة الكهرباء و المشتقات النفطية وانتشار األسواق السوداء في المدينة حيث برز ال

 . والمساجد نتيجة للوضع المأساوي

م المشروعة التي كفل بها القانون و الدستور واألنظمة مؤكدين مواصلة إقامة الوقفات اإلحتجاجية حتى تحقيق مطالبه

 .والشرائع الدينية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقفة احتجاجية لوكلء وباعة الغاز بالحوطة 

مدير عام  وم الثالثاء وكالء وباعة الغاز بالحوطة لحج وقفة احتجاجية على اإلجراءات المتخذة من قبل نفذ صباح الي

 .الحوطة الذي يريد تغيير الوكالء وفتح مراكز لبيع الغاز بالحوطة

وقدم وكالء وباعة الغاز بالحوطة مذكرة لمدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة محمد عبدالمنان شريف الشعبي  

بهم  لبونه فيها بالتدخل العاجل والجلوس مع مدير عام المديرية للعدول عن هذا اإلجراء الذي يضريطا . 

عام وبسجالت تجارية وأنهم معتمدون من قبل   11وافاد عدد من الوكالء بأنهم يمارسون دورهم كوكالء للغاز من 

افظة ومندوب الشركةشركة الغاز ومكلفون من محافظ المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة بالمح . 

ث مراكز للبيع، األمر الذي سيشكل صعوبة على  وقالوا لقد فوجئنا وخالل األزمة األخيرة بتغيير وكالء الغاز واستحدا

المواطن وحرمان الوكالء من مصدر رزقهم علما بأنهم على استعداد الي إجراءات أو رقابة وتفتيش على عملية بيع  

اتخاذ أي إجراء على المخالفين أو المتالعبين بحصة المواطن أو المديريةاسطوانات الغاز للمواطنين و  . 
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 إغتيال ضابط مخابرات في شبوة 

األمني في شبوة الخاضعة لسيطرة مليشيا    يستمر اإلنفالت

الشرعية حيث قتل ضابط في المخابرات، االثنين، في  

محافظة شبوة، في تصاعد حدة الصراع بين اإلنتقالي  

 . واإلصالح

أن مسلحين مجهولين اغتالوا    صادر محليةوقالت م 

وسط مدينة عتق  المسؤول في البحث الجنائي صالح بطم .. 

وتشهد المحافظة النفطية توتر عسكري بين اإلصالح  

واالنتقالي وسط إصرار األخير باقتحام المحافظة بالتزامن  

مع الهزائم التي يتلقاها اإلصالح من قوات صنعاء وسقوط 

ؤخرابيحان م مديرية . 

 

 
 
 

بطريقة بشعة..مقتل مواطن  
 بسلح مجهولين في أبين 

نتيجة استمرار اإلنفالت األمني تستمر الجريمة في أبين  

حيث عثر مواطنون في مدينة جعار بمحافظة أبين، األحد،  

 .على جثة مسن ملقاة في مجاري الصرف الصحي

مل  وقال المواطنون أن الجثة لمواطن يدعى الشيخ علي، يع

ل بهارات، تم تصفيته ورميه في مجاري الصرف  في مح

السل حديديةالصحي ومكبال بس  . 

وتشهد محافظة أبين انفالت أمني في ظل الصراعات القائمة 

 .بين اإلنتقالي واإلصالح

 

 
 
 
 

عزز قواته في زنجبار  اإلنتقالي ي 
 بوحدات من ألوية العمالقة 

رعية  يشيا الشالجنوبي ضد مل  في معركة يعد لها اإلنتقالي

وصلت وحدات من الوية العمالقة الى محافظة ابين مساء  

 .الثالثاء

وقال مصدر عسكري ان قوات من الوية العمالقة وصلت  

 .الى زنجبار

واشار المصدر الى ان القوات قدمت من محافظة عدن بعد  

 .تلقيها تدريبات عسكرية كبيرة 

بوة  فين في أبين وش يأتي ذلك وسط تحشيدات كبيرة للطر

را لمعارك قادمة تحضي . 

المكل…احتجاجات غاضبة على تردي 
 الخدمات 

اليوم االثنين، احتجاجات على حالة الغالء غير المبررة وغياب  اندلعت في مدينة المكال بساحل حضرموت،   

 .الخدمات ورفع أسعار المحروقات

عار السلع األساسية  بضبط أس وقطع شباب غاضبون الطرق بالحجارة وإقامة الحواجز اإلسمنتية، مطالبين

لاير 1000وعلى رأسها المشتقات النفطية مع وصول سعر لتر الديزل إلى  . 

اطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الشرعية اإلخوانية، حالة غليان شعبي جراء سياساتها اإلقصائية  وتعيش المن

 .والتهميشية وفرضها ظروف معيشية وإنسانية مأساوية على الجنوبيين

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اق جديد..اإلصلح يهرب قيادات من سجن لإلنتقالي في  اختر
 لحج 

 . فرت عدد من قيادات اإلصالح من سجن اللواء الخامس في التابع لإلنتقالي في لحج

 وفر من سجن اللواء الخامس القيادي في اإلصالح نزيه العزيبي وآخرين من سجن اللواء الخامس 

مع مسؤولين أمنيين تبع اإلنتقالي مايؤكد ان هناك اختراق   نت منظمةوحسب مصادر أمنية فان عملية فرار كا 

 .كبير استطاع اإلصالح ان ينفذه وسط صفوف اإلنتقالي

واستطاع اإلصالح خالل الفترة األخيرة اختراق صفوف اإلنتقالي وتنفيذ عمليات موجعة له اهمها محاولة  

د احمد حامد لملس اغتيال محافظ ع  

 

 
 
 
 
 

تطوق معسكر العلم تمهيدا إلقتحامه  الشرعية شبوة..مليشيا  

نحو معسكر العلم صباح اليوم لمواجهة  واتجهت  غيرت مليشيا الشرعية بوصلة واتجاه معركتها معركتها

 قوات النخبة الشبوانية 

مجحدل( بقيادة “جحدل حنش”   21وقال مصدر أمني في معسكر العلم إن قوات االخوان بقيادة قائد اللواء )

سكر لتطويقه، واالستعداد على ما يبدو لبدء معركة عسكرية الستالمه، وإخراج قوات النخبة  نحو المعاتجهت 

ية منهالشبوان . 

من المفارقات الغريبة لسلطة شبوة اإلخوانية التي أدمنت على الفشل    واستغربت أوساط سياسية وعسكرية

، للتتضح مدى كراهيتها ألفراد النخبة  تال معها والفساد وترك مواقعها وعتادها للحوثيين في أغلب جبهات الق 

 .الشبوانية وصمودها في معسكر العلم 
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المهرة…القوات البريطانية  
تستحدث ثكنات عسكرية جديدة  

 في مطار الغيظة 

ان القوات البريطانية المسيطرة    قال الشيخ حميد زعبنوت

  بالقوة على مطار الغيضة بمحافظة المهرة استحدثت تكنات

داخل المطار  ديدة عسكرية ج . 

وقال زعبنوت وهو رئيس لجنة االعتصام السلمي المطالب  

بطرد “قوات االحتالل السعودي من المهرة” في مديرية  

شحن، في تغريدة على حسابه بتويتر، رصدها الجنوب  

اليوم، إن القوات البريطانية استحدثت مواقع وثكنات  

 .عسكرية جديدة داخل أرض المطار الدولي

أن لجنة االعتصام رصدت خالل األسبوعين   وأضاف 

الماضيين وصول رحالت جوية بشكل يومي إلى المطار  

“تنقل معدات عسكرية وجنوداً بريطانيين بتنسيق مع قوات 

 .”االحتالل السعودي

 

 

 
 
 
 
 
 
 

إنقلب عسكري في السودان  
 وحمدوك تحت اإلقامة الجبرية 

راء السوداني، ئيس الوزوزارة اإلعالم السودانية إن ر قالت 

عبد هللا حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار  

 بيان يدعم االنقالب العسكري الجاري. 

وذكرت الوزارة على صفحتها بفيسبوك أن أعضاء في  

مجلس السيادة االنتقالي من المكون المدني وعددا من  

د اعتقلوا. وزراء الحكومة االنتقالية ق  

سابق االثنين إن القوات    ت في وقتوكانت الوزارة قال 

العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد اإلقامة الجبرية 

 تضغط عليه إلصدار بيان مؤيد.

واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة  

 محاولة االنقالب بالطرق السلمية و”الدفاع عن ثورتهم”. 

دة  السوداني إن رئيس مجلس السيا  وقال التلفزيون

قالي، عبد الفتاح البرهان، سيلقي “بياناً مهماً” بعد  االنت

 قليل بشأن التطورات الراهنة. 

 

خبير اقتصادي يدعو إلعلن حالة طوارئ 
 اقتصادية في مناطق سيطرة الشرعية 

س  طالب الخبير النفطي واالقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعالن حالة الطوارئ االقتصادية في البلد وتشكيل مجل

ي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع  اقتصاد 

 . في أسعار الصرف

ل له ، اليوم ، ان األوضاع االقتصادية التي تمر بها البالد باتت فعال كارثية ، واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاج

لاير  6٣0وارتفاع أسعار الصرف من  %100ية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من د الغذائفي ظل ارتفاع أسعار الموا

في غضون  %100من  لاير في أكتوبر الحالي بنسبة زيادة تصل إلى أكثر 1٣00الى   2020للدوالر في ديسمبر 

50عشرة أشهر فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة  % . 

: ” أن أزمة المرتبات في السابق كانت حجتها أزمة السيولة النقدية ، وبعد أن توفرت السيولة   ي بالقولوتابع المسبح

ون بالعملة المحلية وسوق المشتقات النفطية ، اتضح أن اللعبة أكبر وأخطر وان ثمة تجار ومسئولين هم من يتالعب

رمةوبالتالي فان امثال هوالء يجب ان يخضعوا إلجراءات عقابية صا  ” . 

ولفت : ” بالمقابل كذلك نطالب بإعالن حالة الطوارئ االقتصادية في البالد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة 

قف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من  من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في و

 : مقترحات بهذا الصدد يتمثل في

% بما فيها النفقات الرأسمالية 50ومية إلى أكثر من قات الحكتخفيض النف  (1) . 

 .وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر (2)

السيارات لمدة عامالسلع الكمالية و وقف استيراد  (3) . 

جميع مكاتب وفروع فة وفتح الزام المؤسسة االقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكل (4)

 .المؤسسة في المحافظات

 .إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت (5)

ابة على معامالتها الماليةإغالق كافة محالت الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرق  (6) . 

 .إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعامالتها المالية بالعملة المحلية (7)

حطة الرئيس الكهربائية وإلغاء عقود الطاقة المستأجرةتشغيل م سرعة (8) . 

 .إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي (9)

يل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية االستيراد  سرعة تشغ (10)

الزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضةفي عدن وعلى شركة مصا  

. 

ى شركة النفط اليمنية والزامها باإلشراف  حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية عل (11)

 .والرقابة على عملية التوزيع

50عثات الخارجية إلى يات والبتقليص نفقات السفارات والقنصل (12)  %. 

إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار   (13)

 . آخر

البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين تفعيل نظام (14)  . 

ميع مؤسسات الدولةسبة في جتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحا (15)  . 

 . ”إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة األموال العامة (16)

: ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في  واستضطرد بقوله

عملة وإعادتها إلى مستوياتها السابقةتدهور الوقف   ” . 

واختتم الخبير االقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض األحكام العرفية وإعالن حالة  

طالما وان التدهور االقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد  الطوارئ

في حالة تدهور مستمر في ظل الحرب واألزمة االقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار   األوضاع أصبحت

ب وارصدة تجار األزمة الذين يجب الحروب واألزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيو

ب اعالنها في اسرع وقت ممكنة المطلومواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ االقتصادي   
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على نهج إسرائيل: اإلصالح يهدم منزل  
 صحفي مواٍل لإلنتقالي في حضرموت 

تطبيقا لألساليب اإلسرائيلية تجاه المعارضين الفلسطينيين  

اقدمت قوة عسكرية وأمنية تابعة لإلصالح على هدم منزل  

نتقالي  رئيس تحرير “المندب نيوز” المواٍل لـ”المجلس اال

 .الجنوبي”، في وادي حضرموت

وقال رئيس تحرير “المندب نيوز”، أسامة بن فائض في  

له يوم السبت، على “تويتر”، :”إن أمن تريم  تغريدة  

أي     بوادي حضرموت يعتدي على منزلنا، بدون وجود

 .”رجال بالمنزل

وأوضح بن فائض أن المسلحين اقدموا على هدم المنزل  

ر، مبينا أن الحادثة أثارت  أو إخطا  دون أي مسوغ قانوني

 .الرعب والهلع بين النساء

وادي حضرموت،  وحمل بن فائض سلطات اإلصالح في 

وقائد “المنطقة العسكرية األولى” التابعة للقيادي علي  

 .محسن األحمر، المسؤولية الكاملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناشطون يكشفون بالصورة الجهة التي نفذت  
ي ضياء األهدل اإلخوان عملية اغتيال القيادي  

كشف ناشطون على مواقع التواصل السبب الرئيسي  

 .الغتيال القيادي اإلخواني ضياء األهدل

تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي صورة  

للقيادي ضياء الحق قبل عملية اغتياله اثناء مظاهرة 

 .رافضة لدخول طارق صالح الى تعز

الفتة تحمل عبارة لحق تحت وقال النشطاء ان ظهور ضياء ا

تكون هي  رافضة لدخول طارق صالح الى محافظة تعز قد 

 .السبب الرئيس وراء عملية اغتياله

واوضحوا أن القيادي ضياء الحق كان من المعارضين  

األشداء لطارق صالح، وكان يتخذ منه موقف صارم منذ  

 .عمليات القنص التي كان ينفذها ضد ابناء محافظته

ت استطاعت أن تنقل مايحصل فياإلمارا   مؤكدين أن عدن   

تعز على أيدي ادواتها في الساحل  محافظة   من إغتياالت إلى

 .الغربي حد وصفهم

 

االخوان تقتحم مخيم اعتصام ابناء   ميليشيات
 الروضة في محافظة #شبوة

اقتحام مليشيات  ام بخصوصاصدرت اللجنة المجتمعية لالعتصام السلمي ألبناء مديرية الروضة محافظة شبوة بيان ه

الروضة، وجاء في نص البيان االخوان االرهابية مخيم اعتصام ابناء  : 

لقد اقدمت اطقم قوات اللواء الثاني مشاة جبلي هذا المساء وفي عمل بربري همجي على اقتحام المخيم المعد الستقبال 

دماتي بعد ما آلت لوضع المعيشي والخبتحسين ام للمطالبة 2021/10/24المعتصمين من أبناء المديرية يوم غد األحد 

الناس جراء االنهيار الكبير والمتسارع للعملة المحلية مقابل العمالت األجنبية ومطالبة التحالف بالتدخل  إليه أوضاع 

 .إلنقاذ شبوة من األزمات المتعددة

ناء مديرية الروضة يدينون وكافة أبوإزاء ذلك التصرف النابع عن سياسة الهيمنة والغطرسة فان اللجنة المجتمعية 

المتمثلة في مداهمة المخيم باألطقم العسكرية وإطالق األعيرة النارية وترويع اهالي مدينة  هذه التصرفات الرعناء

الروضة المسالمة بهدف تكميم أفواههم وقمع حرياتهم وإجبارهم على السكوت تجاه األوضاع المزرية ؛ علما بأن هناك  

م يتم قمعها ولم تتعرض لما تعرض له  جتمعية اقيمت في عدد من مديريات محافظة شبوة ولسلمية م عدة اعتصامات

 .مخيم اعتصام أبناء مديرية الروضة

إننا من هذا المنطلق نؤكد على حق أبناء المديرية في التعبير عن رفضهم لهذه السلوكيات و مواصلة اعتصامهم ونؤكد 

بة بالتدخل لوقف  المواطن بالمطالبة بتحسين وضعه المعيشي والمطال تصادر حقأنه ليس من حق أي جهة كانت أن 

االنهيار االقتصادي الذي ال يهم الفئة المتسلطة بقدر ما يهمها تركيع المواطنين واذاللهم وتجويعهم والتالعب بحياتهم  

 . المعيشية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الزبيدي: ال مشكلة في التطبيع مع إسرائيل 

قالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في سقوط أمام المجتمع الجنوبي من خالل تفائله مع الكيان لس االنتيستمر رئيس المج

بأن ال مشكلة في التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب لألراضي   الصهيوني وترحيبه بالتطبيق معهم حيث قال

 .العربية في فلسطين المحتلة

ودية ونشر اليوم األحد ورصده الجنوب اليوم، أن مسألة  اظ” السعاجرته معه صحيفة “عكوقال الزبيدي في حوار 

التطبيع مع إسرائيل ال تعني مطلقاً التخلي عن القضية الفلسطينية، في إشارة منه إلى أنه ال مشكلة لديه في أن يكون 

ً هناك تطبيع مع الكيان الصهيوني مع إبقاء رفع عنوان القضية الفلسطينية شك ليا . 

جبهة، مشيراً إن الجبهات التي تخوض فيها   15االنتقالي الجنوبي تقاتل الحوثيين في أكثر من إن قوات وقال الزبيدي 

 .قوات االنتقالي مواجهات مع قوات الحوثي هي الجبهات األكثر سخونة حد تعبيره

و قياداته  المجلس أشارة إلى عدم تبعية واعترف الزبيدي بأنه ال يتبع إال التحالف السعودي اإلماراتي مباشرة، في إ

المشاركة في السلطة حالياً لحكومة هادي التي وقع الزبيدي معها اتفاق الرياض، حيث قال إنهم عندما انتقلوا إلى عدن 

 تعاملوا مع السعودية واإلمارات، وقال بأنهما لعبا دوراً محورياً في دعم قوات االنتقالي على األرض، في إشارة إلى أن

االنتقالي ضد هادي وقوات اإلصالح ت المجلسالسعودية أيضاً دعم . 

في سياق متصل اعتبر مراقبون توقيت إجراء السعودية حواراً مع رئيس االنتقالي عيدروس الزبيدي له أبعاد ودالالت 

اطها بيد قوات  تتعلق بالمستجدات التي تشهدها المناطق الجنوبية كمحافظة شبوة التي بدأت اإلمارات تعمل على إسق

رق صالح واالنتقالي وطرد قوات هادي واإلصالحالقة وطاالعم . 

 

 


