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هزالة الشرعية…كيف تم تسليم 
 شبوة لإلمارات بعد كل التضحيات؟

 

انشقاق برلماني بارز عن هادي 
 وانضمامه لإلنتقالي الجنوبي

 

اإلصالح يعزز تواجده في شبوة 
 بقوات عسكرية من مأرب

 

الرئيس هادي يطيح بالمحافظ بن 
 عديو واألخير يرفض قرار جديد

 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

انقسامات بين قيادات النخبة 
 الشبوانية

 



 
               

 

 2صفحه 

عميد سعودي يؤكد تحييد محسن 
األحمر والمقدشي عسكرياً  

 ”بسبب “الخيانة والفساد

اتهم عميد سعودي متقاعد في لقاء تلفزيوني   

على قناة سكاي نيوز اإلماراتية كالً من نائب الرئيس هادي، 

علي محسن األحمر، ووزير دفاعه، محمد المقدشي بالخيانة 

والفساد مؤكداً على أن قيادة التحالف قامت بتحييدهما عن  

 .أي دور عسكري

هري في مقابلة  وأرجع العميد السعودي المتقاعد حسن الش

له على قناة “سكاي نيوز عربية” االنتصارات التي حققتها 

القوات الجنوبية “العمالقة” في مديرية عسيالن شمال  

شبوة، إلى قطع التحالف اليد التي كانت تنخر داخل التحالف 

والشرعية من الفساد والخيانة والتي أدت لسقوط تلك  

اضيالمناطق بيد قوات الحوثي في اكتوبر الم  . 

وقال الشهري إنه يتوقع أن يكون التحالف قد حيّد علي  

محسن األحمر والمقدشي عن أي عمليات عسكرية وهو ما 

انعكس ايجاباً على الوضع العسكري للقوات الجنوبية في  

 .شبوة والتي تحقق تقدماً ملموساً على األرض

وكانت قوات العمالقة الجنوبية قد تقدمت في مديرية  

يطرتها على مناطق قبائل بلحارث شرق  عسيالن بعد س

مديرية عسيالن التي تحتوي على حقول نفطية، وذلك  

بمساندة وتغطية جوية من طيران التحالف السعودي  

اإلماراتي الذي شن غارات على مواقع كانت تتمركز فيها  

 .مليشيات قبلية موالية للحوثيين

 

 

 

قم للحزام األمني يدهس مواطنين ط
 اثنين في عدن

الحزام األمني على المواطنين   تستمر اعتداءات  

في عدن وسط تجاهل قيادات اإلنتقالي حيث توفي شخصين 

 .بحادث مروري تسبب به طقم أمني متهور في مدينة عدن

وقال مواطنون أن طقماً أمنياً كان يُقاد بسرعة جنونية في  

الخط الواصل بين مدينة إنماء ومنطقة كالتكس اصطدم  

لقرب من تقاطع كابوتا ما  بعربة تجرها دراجة نارية با 

 .تسبب بمقتل شخصين 

وتتسيب األطقم والمركبات األمنية بحوادث مرورية متعددة  

جراء تهور سائقيها المنتسبين لألجهزة األمنية والحزام  

 .األمني

ويرى نراقبون أن تعاطي الحبوب والمخدرات يمثل أحد  

لحوادث التي تقوم بها األطقم األمنيةأبرز أسباب ا . 

دعوات لمشاركة ألوية طارق صالح في القتال  
 بشبوة إلى جانب قوات العمالقة

مع تصاعد القتال شمال شبوة بين القوات الجنوبية ممثلة بألوية العمالقة، ضد قوات الحوثيين   

والموالين لهم من القبائل بمديرية عسيالن، تصاعدت الدعوات لضرورة إشراك األلوية التي دربتها وسلحتها  

الساحل الغربي والتي يقودها العميد طارق صالح للقتال إلى جانب ألوية العمالقة وعدم التخلي   اإلمارات في

القليلة عنها والدفع بها للخطوط األمامية في ظل تسليحها الخفيف وخبرتها . 

وقال ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي إن تصريحات العميد طارق صالح بضرورة توحيد الجهود 

لمواجهة خطر مليشيا اإلخوان وقوات الحوثي يجب أن يترجمها العميد طارق إلى واقع عملي وتأكيد تلك  

احل الغربي إلى ضرورة المشاركة  التصريحات بتوجيهات أللوية حراس الجمهورية التي تتمركز في المخا بالس

 .في القتال مع الوية العمالقة شمال شبوة

وأضاف الناشطون إن األلوية التي تم الدفع بها للقتال في شبوة من العمالقة قليلة الخبرة وقد تعرضت حتى  

بين قتيل وجريح في كل من مطار عتق ومعسكر   120اللحظة لثالث ضربات قوية تسببت بسقوط أكثر من 

مومة بمديرية مرخة إضافة لما خسره اللواء األول عمالقة من مقاتلين أثناء دخولهم بعض المناطق بمديرية  خ

 .عسيالن خاصة خالل دخولهم مناطق ألغام ما تسبب في تعثر تقدمهم

كما لفت الناشطون إلى أن طبيعة المعركة في الساحل الغربي كانت مختلفة عما هي عليه اآلن في مديرية  

ن شمال شبوة نظراً لتغير الطبيعة الجغرافية لكال المنطقتين، الفتين إلى أن خبرة العمالقة في الساحل  عسيال

الغربي ال تتناسب مع الطبيعة الجغرافية لتمكينهم من القتال في مديريات شمال شبوة إضافة إلى أن قوات  

االحتياط قليلة التدريب والتسليح فيما  العمالقة التي تم نقلها من الساحل الغربي إلى شبوة معظمها من قوات  

القوات المؤهلة يحتفظ بها العميد طارق في المخا رغم أن الدفع بها للقتال إلى جانب العمالقة سيقلل كثيراً من  

 .حجم الخسائر البشرية بصفوف القوات الجنوبية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبوة قوات لعكب.. الخطر الذي يتهدد العمالقة في   

رأى مراقبون ومحللون عسكريون أن اإلطاحة برأس األفعى في شبوة ممثلة بالقيادي اإلخواني   

يمثل نصف الخطر الذي يتهدد محافظة شبوة، فيما ال يزال النصف اآلخر يتمثل ببقاء   محمد صالح بن عديو

 .قوات األمن الخاصة التابعة لمليشيا اإلخوان اإلرهابية التي يقودها لعكب

ويرى العديد من المتابعين للمشهد العسكري في شبوة، إن بقاء مليشيا األمن الخاصة التي كانت الذراع  

إلخوان في شبوة يمثل حالياً خطراً حقيقياً على ألوية العمالقة الجنوبية المتقدمة بشمال شبوة  العسكري األول ل 

 .كون مؤخرتها مكشوفة لمليشيا اإلخوان في األمن الخاصة

ودعا مراقبون منهم عسكريون خليجيون إلى ضرورة التخلص من قوات األمن الخاصة في شبوة نظراً لما  

هر العمالقة المكشوف، الفتين إلى أن هذه المليشيا قد تلعب دوراً سلبياً وتتسبب  تمثله من خطر على خلفية وظ

بخيانات ما يضعف قدرة وحماس قوات العمالقة الجنوبية التي حققت اليوم تقدماً عسكرياً في مديرية عسيالن  

العمالقة اليوم  شمال شبوة والتي سلمتها مليشيا اإلخوان في اكتوبر الماضي للحوثيين دون قتال واستعادت 

 .أجزاًء منها



 
               

 

 3صفحه 

سلمها اإلخوان طواعية بعد أن 
للحوثيين.. العمالقة تسيطر  
 على عسيالن خالل ساعات

في مشهد أكد صحة خيانة مليشيا اإلخوان اإلرهابية   

للشرعية والتحالف السعودي اإلماراتي في مديريات شمال 

طواعية لقوات الحوثي  شبوة الثالث والتي جرى تسليمها 

في اكتوبر الماضي حيث سيطرت عليها قوات الحوثي خالل 

ساعات، سيطرت اليوم قوات العمالقة الجنوبية على مديرية 

 .عسيالن في عملية عسكرية لم تستغرق ساعات

ودخلت القوات الجنوبية مركز مديرية عسيالن ظهر اليوم  

االستراتيجي الذي كانت  كما تقدمت نحو حيد ابن عقيل 

 .تتمركز فيه مليشيا قبلية موالية للحوثيين

وساندت طائرات التحالف السعودي تقدم قوات العمالقة  

حيث استهدف التحالف مناطق كانت تتمركز فيها عناصر  

قبلية من قبائل بلحارث إضافة الستهدافها قوات للحوثيين  

بحسب ما نشره ناشطون، غير أن غارات التحالف  

ستهدفت مناطق ومواقع كانت قد انسحبت منها المليشيات ا

القبلية الموالية للحوثيين ما أدى لتضرر بعض المنشآت  

 .الخدمية كأبراج االتصاالت

 

 

للمرة الثالثة.. سقوط قتلى وجرحى  
من العمالقة بانفجار بمعسكر خمومة  

 في مرخة بشبوة 

سقط عدد من القتلى والجرحى بصفوف قوات العمالقة  

الجنوبية إثر انفجار مجهول المصدر وقع فجر اليوم الجمعة 

في معسكر خمومة بمديرية مرخة شمال محافظة شبوة في  

عملية غادرة تستهدف ألوية العمالقة للمرة الثانية داخل  

 .المعسكر ذاته

تهدافه بصواريخ باليستية بعد  وكان المعسكر ذاته قد تم اس 

ساعات من سيطرة ألوية العمالقة عليه أمس الخميس ما  

من ألوية العمالقة بين قتيل   70أدى لسقوط أكثر من 

 .وجريح

وتجدر اإلشارة إلى أن استهداف ألوية العمالقة وهو الثالث  

من نوعه منذ دخولها محافظة شبوة، يأتي بعد انسحاب  

ة لإلصالح والشرعية من المناطق  مليشيا اإلخوان التابع

والمعسكرات التي كانت تسيطر عليها، ما يثير الشكوك  

بوجود عالقة بين رفض اإلصالح االنسحاب من المطار  

والمعسكرات التي كانت مليشياته تسيطر عليها وبين  

التفجيرات التي استهدفت العمالقة الجنوبية بعد تسلم تلك  

 .المعسكرات والمنشآت

 انقسامات بين قيادات النخبة الشبوانية

كشفت معلومات من مصادر موثوقة عن استياء لدى قيادات قوات االنتقالي في شبوة وبعض المشائخ الموالين  

لهم ومساعيها لتصعيد قيادات جديدة قليلة الخبرة ولديها تاريخ سيء من   لإلمارات بسبب تهميش أبوظبي

 .التعامل مع القيادات السابقة وكبار المشائخ

أن أحد القيادي بالنخبة الشبوانية محمد الغيثي على خالف كبير مع قيادات أخرى بالنخبة     وقالت المصادر

ناجي الحارثي، على خلفية عدم تعامل  منهم الشيخ   أبرزهم أصيل بن رشيد وبعض المشائخ المؤثرين في شبوة

الغيثي مع القيادات التي تعلوه وبعض المشائخ باحترام وتعاليه عليهم مستغالً قربه من القيادات اإلماراتية في  

 .شبوة

  وأوضحت المصادر أن الغيثي يتعامل مع القيادات األخرى بالنخبة الشبوانية والمشائخ الموالين لإلمارات بناءً 

على بقية القيادات والمشائخ    على ما ينفقه عليهم من أموال يتلقاها من اإلمارات، مؤكدة أن ما يوزعه الغيثي

 .من األموال التي يتلقاها من اإلمارات ال يساوي شيئاً أمام ما يتحصله الغيثي من أبوظبي

ين بقوة من رئيس المجلس  كما كشفت المصادر أن الغيثي من أبرز القيادات بالنخبة الشبوانية المدعوم

االنتقالي عيدروس الزبيدي لدرجة سيطرة الغيثي على القرارات التي يمكن للزبيدي اتخاذها بخصوص شبوة،  

وأن من بين هذه القرارات التي كان للغيثي تأثيره في إصدارها من قبل الزبيدي تعيين أبناء المنطقة التي  

ج بقية القيادات السابقة بالنخبة الشبوانية والمشائخينتمي إليها الغيثي بشكل عنصري وهو ما أزع  . 

وعلى الرغم من وجود قيادات أخرى تحظى بشعبية أكبر ولها بصمات في تشكيل قوات النخبة الشبوانية  

إضافة لبعض المشائخ المعروفين بعالقتهم وتأثيرهم الكبير على المستوى الشعبي في شبوة، إال أن الغيثي  

النتقالي والنخبة الشبوانية إال أنه أصبح يحظى بثقل لدى القوات اإلماراتية لدرجة أن  ورغم حداثة عهده با

تأثيره لم يعد يطال فقط الزبيدي بل وصل إلى التأثير على قرارات قيادات القوات اإلماراتية في شبوة ومن ذلك  

اإلمارات بتشكيل وحدات  تقديمه لهم لمقترحات باختيار قيادات جديدة للنخبة وكذا تولي مهام مباشرة من 

 .عسكرية جديدة في بعض المناطق بشبوة

وعتبر مراقبون المستجدات الطارئة على المشهد في العالقة بين قيادات القوات التابعة للنخبة الشبوانية التي  

، بأنها مؤشر على توجه  2019وحتى أغسطس  2016عملت مع اإلمارات منذ سيطرتها على شبوة في 

ال هذه القيادات بقيادات جديدة أكثر والًء من القيادات السابقة األمر الذي قد يضعف النخبة  إماراتي الستبد

الشبوانية ويدخلها في صراعات بينية وهو ما سيسهل المهمة على اإلمارات الستبدالها بألوية العمالقة التابعة  

 .لطارق صالح

 
 



 
               

 

 4صفحه 

أبين…عمال صندوق النظافة 
 بزنجبار يواصلون احتجاجاتهم 

وسط تجاهل السلطة المحلية يواصل عمال صندوق النظافة 

في أبين لليوم الرابع على التوالي وقفاتهم االحتجاجية أمام 

مبنى السلطة المحلية، للمطالبة بإقالة مدير عام مديرية  

 .”زنجبار “سالم عكف عوض مبارك

واتهم العمال قيادة الصندوق بنهب المواد اإلغاثية التي  

ت الدولية لعمالتقدمها المنظما  . 

وأكد المحتجون مشيرين أنهم سيواصلون التصعيد  

ويتوقفون عن تنظيف شوارع زنجبار حتى تحقيق مطالبهم  

 .وعلى رأسها إقالة مدير المديرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االنتقالي يستقبل منتخب الناشئين  
 بأعالم دولة الجنوب 

وصل المنتخب الوطني اليمني للناشئين لكرة القدم إلى مطار 

جمعة، وذلك بعد أسبوعين من فوز  عدن الدولي اليوم ال

 .المنتخب ببطولة غرب آسيا أمام نظيره السعودي

وكان في استقبال المنتخب حشد جماهيري كبير وعدد من  

 .المسؤولين بمدينة عدن

وخصص المجلس االنتقالي الجنوبي باص نقل كبير  

نتخب كما حرك أطقماً عسكرياً ترفع علم دولة الجنوب  للم

 .لالحتشاد بمطار عدن الستقبال المنتخب ونقله لمقر إقامته 

وتسبب مسؤولوا حزب اإلصالح بالشرعية بتعريض  

منتخب من  المنتخب الوطني لإلهانة بسبب قيامهم بنقل ال

سفير إلى آخر في العاصمة السعودية الرياض اللتقاط  

الصور مع المنتخب لقاء فوزه بالبطولة ألول مرة في تاريخ  

 .البالد

 

االحتجاجات الرافضة لنهب   حضرموت..استمرار
 ثروات المحافظة 

تستمر قبائل حضرموت في موقفها الرافض من نهب الثروات النفطية من قبل حكومة هادي والتحالف  

وحرمان المواطنين من هذه الثروات, حيث دعا مشائخ وأعيان بمحافظة حضرموت إلى احتشاد شعبي يوم  

 .الخميس تكون منطقة الضبة موقعا له

مشائخ وبينهم صالح بن حريز المري أنهم بصدد الزحف لوقف تصدير النفط من ميناء الضبةوقال ال . 

بن حريز المري إلى أن القبائل ستمنع تصدير النفط   وأشار . 

جميع الشرائح الحضرمية التجمع غدا صباحا في نقطة وادي العين للزحف نحو المكال    كما طالب بن حريز

فينة القادمة لميناء الضبة ، حتى تستجيب حكومة هادي لكافة المطالبلمنع تصدير النفط من قبل الس . 

ويرى اقتصاديون أن واردات الثروة النفطية التي يتم مصادرتها من قبل التحالف واإلصالح تكفي لتحقيق  

وصرف رواتب الموظفين في كل اليمن  اقتصادي   استقرار . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عتق بعد دخول ألوية  مليشيا اإلخوان تفجر مطار 
 العمالقة 

قال مصدر مطلع بالمجلس االنتقالي الجنوبي، إن مليشيا اإلخوان استهدفت مطار عتق بمحافظة شبوة بعد  

 .رفضها سابقاً تسليمه أللوية العمالقة الجنوبية

  وقال المصدر في تصريح خاص للمشهد الجنوبي األول إن مليشيا اإلخوان وبعد رفضها تسليم مطار عتق

للقوات الجنوبية ممثلة بوحدات من ألوية العمالقة، انسحبت من المطار وسمحت بدخول ألوية العمالقة للمطار  

وبعدها بلحظات جرى استهداف المطار بتفجير إرهابي أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى من ألوية  

 .العمالقة الجنوبية

سيارات اإلسعاف هرعت لمطار عتق النتشال الجثث وإسعاف  في سياق متصل أكدت مصادر محلية بشبوة إن 

 .الجرحى

 



 
               

 

 5صفحه 

مليشيا الشرعية تتهجم على  
اعالميين اثناء اداءهم عملهم  

 بعتق 

تستمر مليشيا الشرعية بشبوة في سلوكها االستفزازي،  

حيث حاولت عناصر مليشيات الشرعية، اليوم الثالثاء،  

اإلعالميين الجنوبيين في مدينة عتق االعتداء على عدد من 

 .بمحافظة شبوة، خالل أدائهم أعمالهم

وتهجمت عناصر األمن المركزي )القوات الخاصة( التابعة  

لمليشيا الشرعية اإلخوانية على اإلعالمي جمال شنيتر  

عيد الديولي، أثناء تصوير  ومحمد علي باشاه وصالح س 

 .موكب قوات العمالقة

واطنين، خالل محاولة عناصر  ووقعت مشادة مع الم

المليشيات اإلخوانية اعتقالهم اإلعالميين، ما أجبرهم على  

 .االكتفاء بمصادرة الكاميرا

وترفض مليشيا الشرعية اإلخوانية، التوقف عن مالحقاتها  

تهجين برحيل المحافظ اإلخواني المدعو  للمواطنين المب

بوصول   محمد بن عديو، كما تالحق مظاهر االحتفاء الشعبي

 .قوات ألوية العمالقة

 

 
 
 
 
 
 
 

مليشيا اإلخوان تداهم منزل 
 قيادي بانتقالي شبوة وتعتقله

قامت مليشيات االخوان في محافظة شبوة مساء الثالثاء  

م بمداهمة منزل محمد عمر باقطيان نائب  2021/12/28

مدير إدارة الشهداء والجرحى بالمجلس االنتقالي بمحافظة  

 شبوة واعتقاله بشكل تعسفي دون وجه حق

ويأتي اعتقال باقطيان بسب تعبيره عن فرحته بقدوم قوات 

ة عتق عاصمة محافظة شبوة من خالل  العمالقة إلى مدين

إطالق األلعاب النارية في الهواء وتم اعتقاله ونقله إلى أحد 

 .سجونها السرية في محافظة شبوة

 

هزالة الشرعية…كيف تم تسليم شبوة لإلمارات  
 بعد كل التضحيات؟ 

ة المحافظ محمد صالح  كشفت األحداث األخيرة في شبوة والتي اجبرت اإلمارات خاللها الرئيس هادي على اقال

رعية وانبطاحها الي  بن عديو وتعين رجل اإلمارات الشيخ عوض بن الوزير محافظا للمحافظة هشاشة الش

 .توجيهات اماراتية

شبوة التي كانت عصية على اإلمارات بفعل عناصر اإلصالح بقيادة المحافظ بن عديو والتي حاولت اإلمارات  

ذلت في ذلك الغالي والرخيص دون جدوى سلمتها الشرعية لإلمارات دون  دخولها ألكثر من عامين عسكريا وب

 .قتال وبتوجيهات من قيادة التحالف رغم تضحيات الشرعية الكبيرة

ورغم اتهامات الشرعية لإلمارات بأنها تريد السيطرة على موانئ شبوة ونهب ثرواتها اال انها قبلت هذا  

ن االتهامات السابقة لإلماراتالتوجيه القاسي من دول التحالف متخلية ع  . 

امام اي تدخل خارجي على الوطن فتسليم   هذا التخاذل والموقف الهزيل للشرعية يكشف عدم قدرتها فعل شيئ

شبوة لإلمارات يعد واحدة من الكوارث التي تسببت بها الشرعية على الجنوبيين وكغيرها من بقية االماكن  

والمحافظات االستراتيجية التي تم تسليمها لدول التحالف وتديرها حاليا اإلمارات والبريطانيين كسقطرى  

 .والمهرة وعدن

 

 

 

 

 

 

 

 

عدن..موظفو مجمع المنصورة ينفذون وقفة  
 احتجاجية 

مطالبين بصرف،مرتباتهم وكبقية مؤسسات الدولة الغائب عنها مرتبات موظفيها نفَّذ عمال وموظفو مجمع  

المنصورة الجراحي الثالثاء وقفة احتجاجية جديدة، أمام مكتب الصليب األحمر في مديرية خور مكسر؛ 

وحتى  2015ل الفترة من وبة من قِبل اللجنة الدولية التي عملوا معها خالللمطالبة بصرف حقوقهم المنه

2019. 

وخالل الوقفة رفع المحتجون الفتات منددة بتصرفات اللجنة الدولية للصليب األحمر، مؤكديت أنها لم تلتزم  

 .بوعودها في صرف حقوق العمال المستحقة

يستمرون بالتصعيد حتى الحصول على كامل مستحقاتهم  وأكدوا أنهم لن يتنازلوا عن المطالبة بحقوقهم وس

 .التي ترفض إدارة الصليب األحمر الدولي صرفها

احتجاجاتهم لفضح فساد اللجنة الدولية للصليب األحمر ونهبها حقوق من عملوا معها    وهددوا باستمرا . 

لمثول أمام المحكمة  رفعوا قضية ضد إدارة الصليب األحمر التي ترفض ا  (150وكان الموظفون وعددهم)

 .اإلدارية، أو إرسال ممثل عنها
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شبوة..قوات شالل شائع 
تقتحم مقر المؤتمر بعتق 
 وتحوله الى غرفة عمليات 

في عمل خطير يعد انقالبا على االتفاق الذي ترعاه اإلمارات 

بين بقايا مؤتمر عفاش واإلنتقالي الجنوبي في شبوة  

مقر المؤتمر في   اقتحمت قوات االنتقالي بقيادة شالل شائع

 .عتق 

ورغم ان المحافظ الجديد المعين من اإلمارات ينتسب  

ه  شالل شائع اقتحم على رأس عناصر  للمؤتمر اال ان

المسلحة مقر المؤتمر محولينه الى غرفة لعمليات المقاومة 

 .الجنوبية التي يرعاها

قاد أبرز خصوم المؤتمر في الجنوب، شالل شايع مسلحيه  

في مدينة عتق بمحافظة شبوة القتحام مقر حزب المؤتمر،  

لى الرغم من أن المحافظ الذي تولى قيادة المحافظة خلفاً ع

رز قيادات المؤتمر ومدعوم من  لإلصالح بن عديو، من أب

اإلمارات التي تقف خلف دعم االنتقالي الذي يعد شايع أبرز 

 .قياداته العسكرية واألمنية

الجدير بالذكر أن اقتحام مسلحي االنتقالي لمقر المؤتمر،  

رات لقوات ألوية العمالقة التي كان  يأتي بعد تمكين اإلما

ها نقلها إلى  يقودها طارق صالح في الساحل الغربي وجر

ة بن  أبين مؤخراً ومن ثم السماح بدخولها شبوة بعد إقال

عديو، وهو ما لم يكن يريده االنتقالي الجنوبي الذي كان  

يتوقع أن اإلمارات ستسمح بعودة النخبة الشبوانية  

للسيطرة على شبوة كما كان عليه الحال سابقاً قبل  

2019أغسطس  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

خروج  كهرباء عدن تحذر من 
 محطات التوليد عن الخدمة

اكدت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، اليوم، بدء الخروج  

 .التدريجي لعدد من محطات التوليد بسبب نفاد وقود الديزل

وناشدت قيادة كهرباء عدن جميع الجهات المعنية بضرورة 

اإلسراع بتزويد محطات الكهرباء، قبل خروج ما تبقى من  

قود، معبرة عن بالغ أسفها للمواطنين محطات جراء نفاد الو

 .بسبب ارتفاع ساعات االنقطاعات جراء نفاد الوقود 

 

قبائل ومشائخ باكازم يحملون محافظ أبين  

 مسؤولية نقطة تنكيل مستحدثة بشقرة

رسالة الى محافظ محافظة أبين تطالب من خاللها برفع النقطة األمنية التي   رفعت قبائل باكازم 

ن هدفها التنكيل بأبناء قبيلة  ن الخاصة وقالوا ا استحدثت مؤخراً في منطقة شقرة من قبل افراد من قوات األم

 .باكازم وانتهاك حقوقهم بتهمة مقتل قيادي في القوات الخاصة قبل أسبوع على يد مجاميع مسلحة

 : نص الرسالة

المحترم  األخ محافظ محافظة أبين   

يهديكم مشائخ واعيان قبائل باكازم بمديرية أحور اجمل التحايا ونلفت نظركم بان ماتقوم به القوات الخاصة  

في شقرة من تفتيش وانتهاك لحقوق المواطن يدل على اننا عدنا قروناً الى الوراء بينما نحن نعيش في القرن  

رونالواحد والعش . 

ان القوات الخاصة تعرف تماماً من قتل القيادي صالح المحضار وال يجوز ان نعتبر كل القبائل مشاركة في  

القتل وتعاملهم معاملة سيئة تتنافى مع االعراف القبلية السائدة في المجتمع، وعليه نطالبكم بتوقيف مهزلة  

اهات ال تحمل عقباهاالتفتيش في شقرة على ابناء باكازم احور حتى ال ندخل في مت . 

 : نسخة لـ

 قائد محور أبين -

 قائد القوات الخاصة شقرة -

 صادر عن مشائخ واعيان قبيلة باكازم أحور

26/12/2021االحد   

الى ذلك دان رئيس دائرة حقوق االنسان ورصد االنتهاكات بالمجلس االنتقالي الجنوبي مديرية احور ماتقوم  

بما تسمي نفسها بالقوات الخاصة وبحماية قبلية  ةبة تلك الجماعات المسلحة القبيلي . 

 وقال جابر محمد صالح الوحيشي

رئيس دائرة حقوق االنسان المجلس االنتقالي الجنوبي مديرية احور محافظة ابين ان هذا العمل يتنافى من  

واطن االعز عابر  العرف القبلي وبحق الجوار ناهيك بانها تسمي نفسة بقوات الشريعة ويعتبر انتهاكات ضد الم

الطريق العام مما يترتب علية من خطورة على السلم وحقوق البشر  السبيل في . 

 
 
 
 
 
 
 
 

عدن..اإلنتقالي يغلق شركة سبأفون ويطرد 

 موظفيها 

الثالثاء،    تستمر اعمال اإلنتقالي الجنوبي ضد الشماليين في عدن حيث اغلق المجلس االنتقالي 

للهاتف النقال بعدنمقر شركة حميد األحمر   . 

وقالت مصادر إعالمية بأن مسلحي المجلس اقتحموا مبنى الشركة في مديرية المعال وأجبروا الموظفين على  

 .الخروج قبل إغالق المبنى

 وتطالب حكومة المناصفة شركة سبأفون بأكثر من نصف مليار لاير كضرائب 
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مسرحية شبوة…مليشيا لعكب  
العمالقة تستقبل قوات   

كشف استقبال القوات الخاصة للعمالقة اليوم االثنين في  

عتق عن مسرحية اإلنتقالي الهزيلة بادعاءه انها  

 .إرهابية

استقبلت قيادات عسكرية وأمنية رفيعة في محافظة 

ادمة الى المحافظة  شبوة اليوم االثنين، قوات العمالقة الق

الحديدةمن جبهة الساحل الغربي في محافظة  . 

وكان في مقدمة المستقبلين لهذه القوات، قائد محور 

عتق العميد الركن عزيز العتيقي ، وقائد القوات الخاصة  

بشبوة، العميد عبدربه لعكب ، وقائد قوات شرطة 

 .الدوريات وامن الطرق، العقيد عبد اللطيف ظيفير

جاء ذلك بعد توجيهات السعودية للرئيس هادي باقالة  

وة محمد بن عديوا وتعين الشيخ عوض بن  محافظ شب

الوزير بديال له بحجة انه يقود مليشيات ارهابيه ممثله  

 بالقوات الخاصة ومليشيا اخرى

 

 

 

 

 

 

شبوة….إغتيال امام جامع 
 في عتق

األمني ومالحقة ائمة المساجد في شبوة    يستمر اإلنفالت 

حيث اغتال مسلحون مجهولون اليوم، االثنين، أمام  

 .وخطيب مسجد بمدينة عتق

وافادت مصادر محلية بأن “مجهولين” اعترضوا أمام  

 .وخطيب جامع الفاروق وسط المدينة واردوه على الفور

وتعد العملية األولى منذ تغيير المحافظ بن عديو، وهي  

ناشطين في حزب اإلصالح باكورة اغتياالت قد   بحسب

تعيد لألذهان سيناريو ما بعد إخراج الحزب من عدن  

حيث مولت اإلمارات فرق اغتياالت استهدفت عدد من  

رجال الدين الموالين للحزب في العاصمة المؤقتة عدن،  

في حين يرى خصوم الحزب وتحديدا في المجلس  

ة تثبت تورط الحزب  االنتقالي بان االغتياالت الجديد

 .بتصفية اتباعه بغية لعب دور سياسي

 

 !لهذه األسباب.. لسنا بحاجة ألي وديعة

 ماجد الداعري 

مليون دوالر وإفراج بنك   170من حقوق السحب من صندوق النقد الدولي ومنحتين ب 665حصول اليمن على 

إنجلترا عن مبلغ مائة مليون يورو تقريبا من أموال اليمن المجمدة وقرابة المليار من وديعة الملياري دوالر السعودية 

عمالت أجنبية وبعد رحيل اهم الفاسدين والمتورطين  السابقة مع ماتبقى بخزينة البنك المركزي بعدن من احتياطي 

بالسمسرة والمضاربة بالعملة الوطنية في قيادة البنك المركزي وقرب إزاحة من تبقى من لصوص بالجمارك  

 والضرائب ومؤسسات الدولة االيرادية األخرى

جم عن جرائم المضاربات  وفي ظل استمرار تحسن سعر الصرف إلى قرابة النصف من حاجز االرتفاع الوهمي النا 

بالعملة وتجريف العملة الصعبة من السوق وتهريب االموال وخلق حالة طلب غير طبيعي للدوالر واللاير السعودي،  

وتواصل التعافي للعملة المحلية، دون أي وديعة أومنحة مالية اوحلول ومعالجات حقيقة متخدة حتى اآلن من الحكومة 

كان بذات طريقة   –الشهر الماضي  –يدة، كون االرتفاع الخيالي غير الحقيقي للصرف  او قيادة البنك المركزي الجد

 .االنخفاض المستمر اليوم بسعر صرف العمالت األجنبية أمام اللاير اليمني العائد بقوة من سكراته المصرفية

 .والمكانية تحسن الصرف أكثر في حال تم تفعيل األجهزة الرقابية واالشرافية والمحاسبية

وإصالح المنظومة االقتصادية ومالية الدولة ومؤسساتها االيرادية كصادرات النفط والغاز وكامل إيرادات الجمارك  

والضرائب والموانئ وغيرها من المؤسسات التجارية وتوريد عوائدها جميعا إلى البنك المركزي دون انتقاص او تدخل 

 .من أي جهة بعملها

ن حال دائما لتحسين الصرف وإنما مجرد جرعة مهدئة تنتهي أثرها المصرفي بمجرد ولكون الوديعة ال يمكن أن تكو

نهيار العملة المحلية سيكون امرا ال مفر له، مالم يتم االعتماد على إنتهاء مفعول ضخها المالي وهو مايعني أن عودة ا 

للدولة اليمنية بدرجة رئيسية، إضافة  تثبيت االستقرار المصرفي وفق المعطيات االقتصادية والموارد المالية المتاحة  

إلى أن هناك استحقافات وطنية تتعلق بمستقبل األجيال وحقها في العيش الكريم بعيدا عن دفع ثمن أرباح منح وودائع  

 مالية مجحفة بحق البلد وال حاجة لشعبه فيها حقيقة، وال لألجيال في تكبد أرباحها الصادمة

السعودية، لن تكون وديعة إلزامية مفروضة عليها ضمن التزاماتها اإلنسانية  ولكون أي وديعة تقدم مجدداً من 

لعملة المحلية لبلد مدمر وانعاش االقتصاد الوطني لدولة تسيطر على اجوائها والقانونية واألخالقية إلعادة إنقاذ صرف ا 

اف ال أمل بقرب وقفها سنوات عج 7وعقول ساستها وجثثهم وفي إطار واجباتها تجاه بلد تقود فيه حربا منذ  . 

واجزم بأننا لسنا بحاجة فعال ألي وديعة لو تعاون الجميع مع المحافظ الجديد وصدق الرئيس معه في االيفاء بكل  

ماوعده واشتراط عليه ووقفت جميع القوى إلى جانبه وفريقه النتشال اقتصادنا الوطني وعملتنا من كارثة أكبر انهيار  

ة بعد تعهد بيان الرباعية الدولية بدراسة زيادة حصة اليمن من العمالت األجنبية  مصرفي عرفته اليمن، وخاص 

ية إلى  والمساعدات التجارية، في إشارة إلى رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالحواالت المصرفية والتحويالت البنك 

نويا، بعد أن كانت تلك التحويالت  اليمن، وهو مايعني عودة تدفق مليارات من العمالت الصعبة للمغتربين اليمنيين س

تشكل اهم روافد االقتصاد الوطني بالعمالت الصعبة الواصلة إلى الماليين يوميا قبل الحرب وقبل اتخاذ عقوبات دولية  

وخليجية على اليمن أوقفت ظلما تلك التحويالت المصرفية وتعامالت الكثير من البنوك الخارجية مع البنوك اليمنية  

كزي بعدن، مافاقم من تسارع كارثة انهيار صرف العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا بعد  والبنك المر

لاير يمني ٤00لاير ووصل صرف اللاير السعودي الي حدود ال 1700تجاوز صرف الدوالر ألول مرة حاجز  . 
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: اإلصالح يعلم أن  السقلدي
السعودية هي من أقالت بن عديو 

 ويوجه غضبه إلى االمارات 

كاتب ومحلل سياسي أن “من أقال اليوم بن عديو هي   قال

السعودية التي تتحكم بقرارات التحالف ومصير  

الشرعية،خصوصا القرارات المهمة. صحيح ان اقالة الرجل 

ترى فيه أداة  اتفق مع رغبة إماراتية بأزاحة الرُجـل الذي 

بيد حزب اإلصالح،والمحافظ البديل مقربا منها، لكن يظل  

 .”القرار سعوديا بامتياز

وقال الكاتب “صالح السقلدي” في تعليق له “حزب  

يعرف هذا ولكنه يتقي غضب السعودية ويخشى     اإلصالح

أن تغلق عليه الصنبور إن هو جهر بالرفض وخرج على  

نات غضبه بأتجاه  الخط السعودي، ويفضل تفريغ شح

اإلمارات لعل السعودية يفتهم لها، وفق منطق: إياك أعني  

 .”فاسمعي يا جارة

وإال من يقف خلف اقالة عيدروس الزبيدي من موقعه  

وبن بريك محافظا لحضرموت، والخبجي   -محافظا لعدن 

وهم كلهم حلفاء اإلمارات؟، وتم   –لحج، ولملس شبوة 

تي اقالتهم في ذروة النفوذ اإلمارا . 

ونزيدكم من الشعر بيتا ونذكر باقالة بحاح من رئاسة  

 .الحكومة وهو المصنف حينها وال زال رُجـل االمارات 

 

 

 

 

 

العمالقة تتوجه الى شبوة  
للسيطرة عليها بعد ازاحة مليشيا 

 اإلخوان عن حكم المحافظة 

توجهت قوات العمالقة الى محافظة شبوة لبسط السيطرة  

بن عديو وتعين الشيخ عوض بن    عليها بعد قرار اقالة

 .الوزير خلفا له

وانطلقت قوات عسكرية من ألوية العمالقة من جبهة  

 . الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي بمحافظة شبوة

وسيسهم تحرك ألوية العمالقة بقيادة العميد أبو زرعة   

الى البسط على مديريات محافظة شبوة التي كان   المحرمي

 .االخوان يسيطر عليها وتنهب ثرواتها 

 

انشقاق برلماني بارز عن هادي وانضمامه 
 لإلنتقالي الجنوبي 

تستمر االنشقاقات في صفوف قيادات هادي وتخليها عن الشرعية وانضمامها للمجلس اإلنتقالي الجنوبي    

محافظة حضرموت ورئيس الكتلة الجنوبية ببرلمان هادي، فؤاد واكد  حيث اعلن عضو مجلس النواب عن 

 .انشقاقه عن سلطة هادي وانضمامه للمجلس االنتقالي الجنوبي

و عه مراقبون هذا اإلنضمام بأنه يحمل دالالت قوية بأن التحالف السعودي وبعد اإلطاحة رسمياً باإلصالح من  

ضرموتشبوة سيتجه لتكرار الخطوة ذاتها في وادي ح . 

بدوره رحب رئيس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بانضمام عضو برلمان الشرعية عن حضرموت  

لالنتقالي وانشقاقه عن سلطة هادي التي يهيمن عليها اإلصالح، واعتبر الزبيدي هذا االنضمام بأنه يمثل  

 .”حافزاً لمن أسماهم بـ”المترددين إلعالن خطوات مماثلة

ت تشهد فيه محافظة حضرموت توتراً خطيراً تقوده اإلمارات ضد اإلصالح في المحافظة  يأتي ذلك في وق

ها حيث ال يزال علي  الح عسكرياً عن الغنية بالنفط خاصة في مناطق الوادي التي تسعى أبوظبي رفع يد اإلص 

كرية  محسن األحمر نائب الرئيس هادي فارضاً قبضته العسكرية على وادي حضرموت عبر المنطقة العس

 .األولى التي تنتشر في مناطق حقول النفط

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة عدن تواصل اإلضراب الشامل

التنسيقية العليا للمعيَّنين   اللجنة  تستمر جامعة عدن في اضرابها الشامل حتى االنصياع لمطالبها حيث قالت

تجاهل مطالب منتسبيها وعدم    أكاديمياً في جامعة عدن، إن حكومة المناصفة تتحمل مسؤولية االستمرار في

 .صرف مستحقاتهم المالية

وأشارت اللجنة التنسيقية للمعيَّنين أكاديمياً خالل الوقفة التي نفذتها أمام كلية التربية بمدينة خور مكسر أنه  

منذ خمس سنوات على إصدار قرارات التعيين األكاديمية لمنتدبي جامعة عدن، إال أن تلك القرارات لم تنفذ  

 .حتى اللحظة

وأشارت اللجنة إلى أن معاناة األكاديميين الناجمة عن انقطاع المرتبات وارتفاع األسعار تأتي في الوقت الذي  

ومة االغترابالتي وصفها البيان بحك تُصرف مليارات الرياالت على منتسبي حكومة هادي . 

 .وقال البيان إن االضراب الشامل يأتي بسبب الوعود الكاذبة لحكومة المناصفة

وطالب البيان بتوفير درجات وظيفية للمعينين أكاديمياً غير الموظفين وفقاً أللقابهم العلمية، واستكمال  

معة وفي مرافق أخرى والتسوية وفق األلقاب  في الجا إجراءات الخفض واإلضافة للمعينين أكاديمياً الموظفين

العلمية، باإلضافة إلى تسوية أوضاعهم المادية خصوصاً في ظل األزمات االقتصادية والمعيشية التي تعصف  

 .بمناطق سيطرة التحالف 

 

 



 
               

 

 9صفحه 

المسمار  العولقي: اقاله بن عديو
االخير في نعش شرعية هادي  

 في شبوة 

قال ناشط سياسي شبواني أن “اقاله بن عديو المسمار  

بوة  االخير في نعش شرعية الرئيس هادي ليس في ش

 ”فحسب، وانما على مستوى اليمن اليمن كامالً 

وبرر الناشط ” سليمان عوض المرزقي العولقي” في  

ة شخصية ال بالشيخ تصريح له بالقول أوالً: ليس لدي معرف

محمد صالح بن عديو وال بالشيخ محمد عوض بن الوزير،  

 .ولكني ملتزم حسب العرف القبلي للشيخ بن الوزير

ثانيا: يجمع الكل ان بن عديو انتصر لنفسه وحاول انقاذ  

 ..شبوة والشرعية خالل فترة وجودة كمحافظ

ت  ثالثاً: الحكم على المحافظ الجديد سابق الوانه حتى يثب

والءه لشبوة وابنائها، وليس لحزب  بالتجربة العملية ان 

 .المؤتمر او انه تم الدفع به من الخارج كما يقال في االعالم

رابعاً: تعتبر اقاله بن عديو المسمار االخير في نعش  

شرعية الرئيس هادي ليس في شبوة فحسب، وانما على  

 .مستوى اليمن اليمن كامالً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المهرة..القوات السعودية تعيد  
 انتشارها في ميناء نشطون 

تواصل السعودية اصرارها على احتالل ميناء نشطون حيث 

أعادت القوات السعودية، االثنين انتشارها في محافظة 

 .المهرة

وأوضحت مصادر محلية بأن القوات السعودية المتواجدة  

ميناء في مطار الغيضة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى 

 .نشطون

بدأت استحداث مواقع   ولفتت المصادر إلى أن هذه القوات

 . وثكنات في محيط الميناء

وتفيد المعلومات أن هناك ترتيبات سعودية لتغيير المحافظ  

الذي تربطه عالقة كبيرة مع القبائل الرافظة للتواجد  

 . السعودي واإلماراتي

 

المحفد تنتفض بمسيرة ومهرجان خطابي  
تطالب بتخفيض األسعار بالمديرية حاشد   

شهدت مديرية المحفد بأبين صباح اليوم السبت مسيرة ومهرجان خطابي حاشد وبمشاركة المئآت من أبناء  

المديرية بمختلف شرائحهم اإلجتماعية تأييداً وتضامناً مع الهبّة الحضرمية الثانية إلنتزاع الحقوق وتخفيض  

 األسعار

ع المدينة وصوالً إلى مجّمع مكة للخدمات البترولية حاملين الفتات تعبّر عن  هذا وطاف المتظاهرون شوار

ت التي تطالب التّجار  األسعار، ومرددين الهتافاتضامنهم للهبّة الحضرمية في إنتزاع الحقوق وتخفيض  

لعملة  ومالكي المحال التجارية بالمديرية بسرعة تخفيض أسعار المواد الغذائية واالستهالكية بعد تعافي ا 

 المحلية امام العمالت األجنبية

بالمسؤولية   ودعا المتظاهرون في بيانهم الختامي تّجار المديرية إلى ضرورة تخفيض األسعار وإستشعارهم

الوطنية والدينية واإلنسانية بما يتناسب مع المتغيرات السعرية الجديدة بعد تعافي العملة المحلية امام العمالت  

األجنبية، مطالبين بتخفيض أسعار السلع الغذائية واالستهالكية،وأجرة المواصالت أسوةً بالمديريات  

 والمحافظات الجنوبية 

لطة المحلية واألجهزة األمنية بالمديرية بالقيام بواجباتها في النزوالت الميدانية  وناشد المتظاهرون ايضاً الس 

لمراقبة األسعار وإتخاذ كافة اإلجراءآت  إلى المحال التجارية ومالكي المشتقات النفطية، ووكالء الغاز المنزلي 

 القانونية ضد التّجار الجشعين المتالعبين بحقوق أبناء المديرية 

ذكر ان مديرية المحفد بأبين تشهد أزمة خانقة في الغاز المنزلي وإرتفاع أسعار الوقود والمواد  والجدير بال

 الغذائية واالستهالكية بالمديرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد اقالة بن عديو..الوية العمالقة تدخل محافظة شبوة 

دخلت ألوية عسكرية تابعة للعمالقة الجنوبية السلفية   بعد اعالن اقالة المحافظ محمد صالح بن عديو

محافظة شبوة  المدعومة . 

وقالت مصادر مطلعة أنه وبعد ساعات من إعالن اإلطاحة بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو التابع لإلصالح  

المتمركزة  وتعيين رجل اإلمارات األول في المحافظة الشيخ عوض بن الوزير العولقي، دخلت ألوية العمالقة 

 .في أبين إلى محافظة شبوة

 .يأتي ذلك بالتزامن مع وصول قوات جديدة لإلصالح دفع بها الحزب إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة

ووفقاً لما نقلته وسائل إعالم محلية فإن األلوية الجنوبية التابعة لإلمارات التي دخلت شبوة سيتم توزيعها في  

بمدينة عتق مديريات عدة محيطة  . 

ومن المتوقع أن تشهد مدينة عتق مواجهات بين قوات وقوات الوية العمالقة التي تستعد لدخول عتق بناًء  

 .على توجيهات إماراتية بموافقة سعودية

 

 



 
               

 

 10صفحه 

الرئيس هادي يطيح بالمحافظ بن  
 عديو واألخير يرفض قرار جديد

الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتغيير محافظ    اصدر

شبوة محمد صالح بن عديوا وتعيين الشيح عوض بن  

 .محمد العولقي محافظا للمحافظة

كشف عن ذلك المحافظ المقال ” بن عديو” في تغريده على 

 : موقع التواصل اإلجتماعي تويتر جاء فيها

رئيس الجمهورية ثقته في تعييني   أثمن لفخامة األخ

يام معتذرا عن مهمة  كن في يوم من األمستشارا له ولم أ

كلفني بها لكن اليوم استسمحه في االعتذار عن قبول هذا  

المنصب والرغبة في العيش مواطناً منحازاً لمعاناة شعبنا  

وتطلعاته في استعادة دولته وسيادته وحريته وكرامته  

طني واستقاللية قراره الو  

اتمنى للمحافظ الجديد األخ الشيخ / عوض بن محمد  

العولقي كل التوفيق في مهمته في قيادة محافظة شبوة  

وأدعو جميع أبناء المحافظة للتالحم والتعاون للحفاظ على  

 . المكتسبات الوطنية

نقدر أيضا أن *حجم الضغوطات التي مورست على القيادة  

ا بوضوح أن حياتنا تهون السياسية كبيرا للغاية* ولقد قلناه

في سبيل الوطن وتماسك جبهته المقاومة فضال عن منصب 

وألجل األبطال الذين يخوضون معركة الدفاع عن الوطن  

وألجل التضحيات الكبيرة فقد *أخترنا االنحياز لهم متحملين 

 ألجلهم أثقل األحمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

غاضبة على انهيار   أبين..احتجاجات
 األوضاع االقتصادية

تستمر اإلحتجاجات ضد حكومة المناصفة المتسببة في  

غالء األسعار حيث شهدت مديرية المحفد في محافظة ابين  

، السبت احتجاجات شعبية كضد حكومة المناصفة للتنديد  

 .باستمرار انهيار األوضاع االقتصادية

المناصفة والتحالف الذين  وطالب المحتجون برحيل حكومة 

 .تسببوا بتفاقم األُزٌمِة ااُلقًتّْصاِديَةِ 

عَر الُِدَواُلَر إلى  ْْ لاير وسط ارتفاع   1500َوَوّصُل ِس

 .جنوني فذاالسعار

اإلصالح يعزز تواجده في شبوة بقوات عسكرية  
 من مأرب 

حيث أوضحت مصادر محلية أن    تيزداد الوضع توتر في شبوة بين مليشيا اإلصالح والقوات الموالية لإلمارا 

دينة عتق، عاصمة المحافظة،  عدة كتائب عسكرية تابعة لمليشيات اإلصالح وصلت خالل الساعات الماضية، م

في أبين  قادمة من معسكراتها . 

وبحسب المصادر فآن التعزيزات والتحشيدات التي يقوم بها اإلصالح تأتي بالتزامن مع التحركات العسكرية  

نتقالي النتزاع المحافظة النفطية من سيطرة مليشيات االصالحالمكثفة لال . 

وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بحكومة المناصفة ابراهيم حيدان، وتداولها ناشطون بمواقع    وكانت

 ً  .التواصل االجتماعي , كشفت عن اعتزام التحالف السعودي اإلماراتي إسقاط محافظة شبوة عسكريا

توجيهات من وزير الداخلية بناًء على توجيهات هادي والموجهة لمدراء أمن كالً من عدن    يقةالوث   وتظمنت

ر من هذه  اتي من المرووشبوة وأبين بالسماح أللوية العمالقة وأي قوات تابعة للتحالف السعودي اإلمار 

صالح يناور إلثناء  المناطق، في مؤشر على عزم التحالف إسقاط شبوة عسكرياً في الوقت الذي ال يزال اإل 

هادي عن قرار إقالة بن عديو الذي لم يصدر بشكل رسمي حتى اآلن رغم منع التحالف لبن عديو من العودة  

 .إلى شبوة حيث يتواجد حالياً في األردن في رحلة عالجية حسب مزاعم اإلصالح 

ال شبوة والحدودية مع  كما تضمنت الوثيقة إن هذه القوات هدفها الوصول إلى مديريات بيحان الثالث شم

ات بيحان الثالث مجرد ذريعة لتمكين القوات الموالية  محافظة مأرب، غير أن مراقبين أكدوا أن تحرير مديري

 ً  .لإلمارات من دخول شبوة وإسقاطها عسكريا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فضيحة مدوية…القبض على نجل برلماني اخواني يتهم  
 باغتصاب طالبتين صينيتين بالهند 

في فضيحة مدوية لقيادات اإلخوان في اليمن ، القت الشرطة الهندية القبض على نجل البرلماني االصالحي /  

طالبتين صينيتين، بعد استدراجهن إلى شقتهشوقي القاضي ، بتهمة اغتصاب  . 

ديسمبر   11ونشرت وسائل إعالم هندية، إن مفوض شرطة راتشاكوندا ماهيش بهاجوات، احتجز، الثالثاء 

، أمجد شوقي عبدالرقيب القاضي يمني الجنسية ، بتهمة اغتصاب طالبتين من الصين تدرسان في  0212

 .الهند

وأوضحت، أن أمجد القاضي شاب عربي يحمل جواز دبلماسي من الجمهورية اليمنية ، استدرج إحدى الفتاتين  

، وهددها بعواقب وخيمة إذا  ببعض المهدئات ، وعندما فقدت الوعي اغتصبها إلى شقته ، وقام برش عصيرها

ألي شخص وعندما أتت صديقتها تبحث عنها قام باغتصابها بنفس الطريقة االولىكشفت الحادث  . 

ويبدوا ان هذه الفضيحة التي نشرت في الصحف الهندية الشهيرة بالهند سوف تكون آخر مسمار في نعش  

 جماعة اإلخوان باليمن 

 

 


