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م 2202 \ 2 \  12  الواحد والسبعونلعدد ا  

دعوات إخوانية مشبوهة لتدخل دولي 
 في عدن

 

عدن..أزمة وقود وغاز خانقة 
 تضاعف معاناة المواطنين

 

من المسؤول عن أحداث عدن 
وغيرها من األحداث المشابهة لها في 

 الجنوب؟
 

لجنة اعتصام المهرة تتهم التحالف 
بمحاولة تمزيق النسيج االجتماعي 

 بين ابناء المحافظة
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

الشرعية تعرقل توجهات دولية لتنفيذ 
 اتفاق الرياض

 



 
               

 

 2صفحه 

خطوات لإلنتقالي بطرد قوات األحمر  
 من وادي حضرموت 

الجنوبي على طرد قوات الشرعية وعلي   يصر اإلنتقالي 

مدير إدارة  أكد  محسن األحمر من وادي حضرموت حيث

الشؤون االجتماعيه بانتقالي مديرية سيئون عادل مسلّم ان 

رسالتنا من مليونية النصر بسيئون الزام التحالف لقيادة  

المنطقة العسكرية االولى المحتلة بمغادرة مديريات الوادي 

ارض الشمال ومواجهة الحوثيين تنفيذاً  والصحراء الى  

التفاق الرياض ومطالب أبناء حضرموت ، داعياً جميع ابناء 

حضرموت االبطال بالزحف الى مدينة سيئون والمشاركه 

 .الفعاله في المليونيه وأرسال رسالتنا للتحالف والعالم 

وأوضح “مسلم” ان الميلونية هي نتائج سنوات من النضال 

خاضه ابناء حضرموت خاصه والجنوب  المتواصل الذي 

عامه قدموا من خالله تضحيات جسام ألجل العيش بكرامه  

وينعموا باالمن واالمان على ارضهم الحضرميه ، مؤكداً  

بأن ابناء الوادي والصحراء عقدو العزم واتخذو قرار على 

اخراج هذه القوات من ارضنا واحالل قوات النخبه  

حضرموت لحفظ االمن في   الحضرمية بمساعدة قوات دفاع

 .وادي حضرموت

كما شدد في تصريح خاص لوسائل اإلعالم قال فيه ” نريد  

لحضرموت ان تعود كما كانت ارض المحبه والسالم والخير 

فحضرموت لها خصوصياتها االجتماعيه التي افتقدتها خالل 

فترة وجود قوات االحتالل لذلك فإن حفاظنا على حضرموت 

يل قوات المنطقه االولى وانتشار قوات  بيكون من خالل رح

 .حضرمية

 

 

 

هجوم عنيف يشنه البيض على  
 اإلنتقالي وقياداته 

في خطوة تكشف عدم رغبة قيادات الجنوب في اإلنتقالي  

“المجلس    هاجم السياسي هاني علي سالم البيض بشدة

الشللية والمناطقية  االنتقالي ، متهما قياداته بـ”

 .”والمحسوبية

وقال البيض في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الخميس على 

“تويتر”، أن تلك األمراض “الشللية والمناطقية  

والمحسوبية” آفات ال تقل خطورتها عن الطائفية والفئوية 

 .والمذهبية حد تعبيره

وأشار البيض إلى أن السلوكيات السيئة غير المنضبطة  

ال المستهجنة من قبل االنتقالي تداعياتها خطيرة على واألفع

المواطنين، وأن كلفتها ستكون أشد على الصعيد السياسي  

 .واالقتصادي

وأعترف بأن الشللية والمناطقية والمحسوبية والسلوكيات  

كانت عالقة بجسد “االنتقالي” منذ تأسيسه بفعل الموروث 

شكيل  االجتماعي والثقافي العصبوي، وحاضرة في ت

 .الفصائل العسكرية

ووصف االنتقالي بالفاشل موضحا بقوله أن “االنتقالي”  

فشل في تقديم نموذج سياسي مقبول ومؤثر في الحياة  

 .السياسية للمجتمع في جنوب اليمن

رئيس المجلس االنتقالي عيدروس الزبيدي   وطالي البيض,

بتقليم عساكره ووضع حد لزعران البندقية، قبل أن يأتي  

تصحيح والتغيير من خارجه ال . 

 

 الشرعية تعرقل توجهات دولية لتنفيذ اتفاق الرياض 

كشفت مصادر مطلعة عن استماتة الرئاسة اليمنية التابعة لما تسمى الشرعية اليمنية في مواقفها الرافضة  

السياسي من اتفاق الرياض والتي كانت بدأت بالتطبيق بتغيير ادارة البنك المركزي  لتطبيق بقية بنود الشق 

 .وتغيير محافظ شبوة 

وقالت المصادر التي تحدثت بالمختصر عما يجري سياسيا ان الشرعية تستميت لتعطيل وتاخير بقية تطبيق  

سن االحمر الذي بات التوافق  بنود اتفاق الرياض وصوال الى تغيير نائب الرئيس اليمني المدعو علي مح

 .الدولي يؤكد على اقالته فوريا 

اقالة االحمر   ووفق المصادر سياسية لـ “يافع نيوز” فان الشرعية تريد من اعاقة تطبيق اتفاق الرياض تاخير

وتعيين نائبين للرئيس هادي بكامل صالحيات الرئيس احدهما يمثل المجلس االنتقالي الجنوبي عن الجنوب  

واآلخر يمثل الشمال.. كحل مبدئي وانطالقة للحل بان يكون للجنوب نائب جنوبي يمثل صالحيات رئيس  

 ..شرعي

مات وانعدام المشتقات النفطية وازمة الغاز وعودة  وتابعت المصادر ليافع نيوز ان ما يجري في عدن من از

تدهور خدمة الكهرباء واالحداث االمنية المفتعلة.. جميعها لها صلة غير مباشرة او مباشرة عبر جهات عميقة  

 .تعمل الجل الضغط السياسي اليقاف اجراءات تغيير المدعو االحمر واقالته من منصبه كنائب رئيس

ر مسؤول سابق كوزير للنقل ان االحمر يتعرض لضغوط الجل اقالته وتعيين بدال عنه  وكشف احد اتباع االحم

 .نائبين احدهما جنوبي واالخر شمالي يمثل كل منهما الجنوب والشمال 

وتجري خلف الكواليس وفق المصادر مباحثات جدية بضرورة اخراج المشهد الجديد في اليمن والجنوب بشكل  

ة هي من سترسم مالمح المرحلة الجديدة وتؤسس لعملية السالم الشامل وفقا  تدريجي ضمن تحوالت جوهري

 .لنتائج ما انتهت اليه الحرب المستمرة منذ سبع سنين

وتابعت المصادر ان المرحلة القادمة تحمل في طياتها تغيرات جوهرية منها تحجيم نفوذ االخوان باليمن حزب  

ونقل صالحيات هادي لنائبين جنوبي وشمالياالصالح وانهاء دورهم ضمن شرعية هادي..  .. 

وتجري خلف الكواليس وفق المصادر مباحثات جدية بضرورة اخراج المشهد الجديد في اليمن والجنوب بشكل  

تدريجي ضمن تحوالت جوهرية هي من سترسم مالمح المرحلة الجديدة وتؤسس لعملية السالم الشامل وفقا  

تمرة منذ سبع سنينلنتائج ما انتهت اليه الحرب المس . 

وتابعت المصادر ان المرحلة القادمة تحمل في طياتها تغيرات جوهرية منها تحجيم نفوذ االخوان باليمن حزب  

 ..االصالح وانهاء دورهم ضمن شرعية هادي.. ونقل صالحيات هادي لنائبين جنوبي وشمالي

جتمع الدولي منها اعادة تموضع القوات في  كما اضافت المصادر ان المرحلة القادمة لها اولويات لدى الم

شبوة ووادي حضرموت والمهرة وتسليم تلك المحافظات ألهلها أسوة بسقطرى وعدن وبقية محافظات  

 .الجنوب المحررة وذلك تحت اشراف وقيادة المجلس االنتقالي الجنوبي 

العسكرية االولى التي تحتضن  واشارت ان محاوالت الشرعية تجري ايضا لمحاولة عدم اخراج قوات المنطقة 

 االرهاب وفق تقارير دولية من سيئون ووادي 

وذلك البقاء نفوذ االحمر ومشائخ الشمال على ثروات ونفط حضرموت الذي يعاني اهلها صنوف العذاب  

 ..والعقاب الجماعي

الدولي ال يريدون   وختمت المصادر التي تحدث بشكل مختصر ليافع نيوز قولها.. ان التحالف العربي والمجتمع

االفصاح حاليا عن خطوات استقرار الجنوب والشمال.. ولكنهم يعملون على تنفيذ الخطة المتفق عليها بين  

المجتمع الدولي والتحالف العربي بما فيهم جمهورية مصر العربية التي اكدت انها لن تسمح باي نفوذ ايراني  

للمجلس االنتقالي الجنوبي ولتوجهات التحالف العربي  او اخواني في عدن وجنوب اليمن والتزمت بدعمها 

 .بقيادة السعودية واالمارات
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من المسؤول عن أحداث عدن وغيرها  
من األحداث المشابهة لها في 

 الجنوب؟ 

لو نظرنا إلى الواقع سنجد إن التحالف هو المسؤول األول  

عن أحداث عدن واألحداث المشابهة لها في الجنوب بحكم  

السابع من ميثاق األمم المتحدة باليمنتفويضه وفقا للبند  . 

والمسؤول الثاني هو حكومة الشرعية اليمنية والتي هي  

المسؤولة من الناحية الدستورية عن اليمن شمال وجنوب  

والتي ال زال كوادرها هم من يديرون الجنوب بغض النظر 

عن وجود رموز من االنتقالي أغلبهم يتبعون الشرعية  

 .بلباس انتقالي

لمسؤول الثالث هو المجلس اإلنتقالي الجنوبي الذي قبل  وا

االشتراك في حكومة الشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا  

وهو يعلم أنها العدو اللدود له والتي ال يمكن إن تقبل  

برؤيته السياسية المتمثلة في إستعادة الجنوب وبناء دولة  

مدنية ديمقراطية فيه ولكنها قبلت به فقط ليتحمل كل  

رائمها واخطاءها وفشلهاج . 

والمسؤول الرابع هو شعب الجنوب الذي الذ بالصمت أمام  

كل تلك األحداث ولم يعبر عن استيائه وغضبه من تلك  

األحداث ولو بمليونية سلمية واحدة في العاصمة عدن  

تشجب وتستنكر مثل تلك األحداث وتعيد اإلنتقالي إلى  

رج عن مسارهمسارة أو تكشف الضغوطات التي جعلته يخ . 

 

 

 

 تزايد حاالت اختطاف الفتيات بعدن 

األمني وتعدد الجماعات المسلحة   مع زيادة اإلنفالت

والتشكيالت العسكرية ذات الجنسيات المختلفة توسعت  

ظاهرة االختطاف للفتيات والنساء والشباب خالل الخمس  

السنوات الماضية في مدينة عدن في ظل سيطرة االنتقالي , 

حيث اختفت طالبة في قسم الصحافة واإلعالم بكلية اآلداب 

ت الماضية بظروف غامضةجامعة عدن خالل الساعا  . 

وقالت أسرة الطالبة اسماء باسم عبدهللا، “إن ابنتها خرجت 

من المنزل صباح أمس الخميس متجهة لكلية اإلعالم بخور 

 .”مكسر ولم تعود إلى المنزل

وأوضحت األسرة أنها لم تستطيع التواصل مع ابنتها ألن  

هزة هاتفها مغلق دون العلم عن مكان تواجدها، محملة األج

 .األمنية مسؤولية اختفاء ابنتها

في يونيو    وكانت قد اختطف مسلحين تابعين لالنتقالي 

م، الطالب نبيل صالح حبيبات من كلية اآلداب قسم  2021

 .اإلعالم جامعة عدن، واقتياده إلى جهة مجهولة

واتسعت ظاهرة اختفاء واختطاف الفتيات والنساء في عدن  

وسط أنباء عن تواجد   خالل الخمس السنوات الماضية،

شبكات منظمة ممولة من اإلمارات هي من تقف خلف  

 .األعمال اإلجرامية بالمدين

 

لجنة اعتصام المهرة تتهم التحالف بمحاولة تمزيق 
 النسيج االجتماعي بين ابناء المحافظة

في تصريح جديد للجنة اعتصام المهرة اكدت اللجنة تمسكها بخيار الدفاع عن األرض وطرد اي قوة اجنبية  

 . تتواجد في المحافظة

التحالف بشق الصف وتمزيق النسيج االجتماعي والقبلي في المحافظة  و اتهمت لجنة اعتصام المهرة . 

سبها لمشايخ وأعيان المحافظة إلى شق الصف  وقالت اللجنة أن قوات التخالف تسعى من خالل بيانات تن 

 .وتمزيق النسيج االجتماعي والقبلي

وأشارت اللجنة في بيان أصدرته، االثنين إلى أن ضباط قوات االحتالل السعودي يقفون خلف البيان المنسوب  

ائل المحافظة  لقبائل المهرة والمؤيد للتحالف ومشاريعه التدميرية، واصفةً ذلك البيان بالمسيء ألبناء وقب

 .الشرفاء والمناهضين للقوات األجنبية التي تحتل مطار الغيضة وغيرها من المنشآت الحيوية في المهرة

كما جدد بيان لجنة االعتصام تمسك أبناء المهرة بمطالبهم المتمثلة في رحيل القوات األجنبية، مطالباً الجميع  

ظة إلى مربع العنف والفوضىبالتصدي لمخططات التحالف الرامية إلى جر المحاف . 

ولفتت اللجنة إلى أن البيان المؤيد للتحالف ال يمثل اإلجماع المهري، بل من وقَّع عليه من بعض المشايخ  

 .المتعاونين مع التحالف

فبراير الجاري وسائل اإلعالم الموالية للتحالف بياناً نسبته إلى قبائل المهرة، وتضمن البيان   5ونشرت في 

ؤيدة للتحالف ومؤكدة وقوف أبناء المهرة إلى جانب السعودية واإلمارات، واعتبر تحركات لجنة  نقاطاً م

 .اعتصام المهرة مصدر قلق، مشدداً على التصدي ألي تحركات مجابهة للتحالف

وتتوسع المطامع السعودية اإلماراتية في المهرة وسقطرى في إطار المحاوالت الحتاللها وتنفيذ أجندات  

 .خارجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنود النخبة الشبوانية يقطعون الشوارع الرئيسية  
 بعتق 

شهدت مدينة عتق اليوم الخميس تظاهرة للمئات من جنود النخبة الشبوانية احتجاجا على عدم توفير رواتبهم  

 .واسقاط أسماءهم من الكشوفات

وقطع الشوارع الرئيسية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة حاملين شعارات مناوءة للمحافظ الجديد وقرار  

 .االمارات بالتخلي عنهم

وقالت مصادر محلية أن عناصر النخبة قطعوا الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مطار عتق الذي تتخذه القوات  

واتبهم ومكافئاتهم الشهرية من اإلمارات التي استغنت عن  اإلماراتية مقرا لها، احتجاجا على عدم صرف ر

 .خدماتهم في شبوة

 . وأوضحت المصادر أن العناصر المسلحة أشعلوا النار في اإلطارات التالفة، ومنعوا مرور السيارات

وتخلت اإلمارات عن اآلالف من مجندي النخبة الشبوانية نهاية ديسمبر الماضي، واستبدلتهم بمليشيا ما  

سمى “دفاع شبوة” التي تم استقدامها من الساحل الغربي الموالية لـ”طارق عفاشي ”. 

وكان المجندين تظاهروا أمس األول أمام مطار عتق للمطالبة برحيل التحالف احتجاجا على االستغناء عنهم  

 . من قبل اإلمارات وإيقاف رواتبهم
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 حرب إعالمية بين اإلنتقالي
 وبقايا نظام عفاش

مع محاولة بقايا نظام عفاش ركب الموجة في شبوة  

واإلنفراد بحكم المحافظة عبر المحافظ المحسوب عليه ”  

الشيخ عوض بن الوزير” فجر قيادي في المجلس االنتقالي 

الجنوبي مفاجأة من العيار الثقيل كاشفا عن قرب انتهاء  

ابوظبي ” بين مرحلة الغرام السياسي الذي عقده خاخام ” 

االنتقالي من جهة ومؤتمري اإلمارات من جهة أخرى بعد  

ان تصاعدت األزمة بينهما وتحولت إلى حرب إعالمية  

 .طاحنة

وقال الدكتور حسين لقور، القيادي باالنتقالي في تغريدة له  

على منصة تويتر إنه كان يعتقد أن ما وصفها بـ”قلة  

حصورة على  األدب” في صفحات التواصل االجتماعي م

ذباب اإلخوان المسلمين، في إشارة لحزب اإلصالح،  

وأضاف قائالً: “لكن يبدو أن المنبع واحد مع ذباب بقايا  

 .حزب عفاش المؤتمر”. حسب تعبيره 

وأضاف لقور في تغريدته “حتى ال يتأذى اآلخرين كنت أقوم 

بحذف التعليقات التي تحمل كلمات نابية، لكنني أخيراً  

رأها اآلخرون ويعرفون حقيقة نوعية هؤالءتركتها كي يق ”. 

وتصاعدت في األونة األخيرة الهجمات المتبادلة بين  

ناشطين وإعالميين تابعين للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع 

لإلمارات وبين ناشطي ومفسبكي طارق عفاش ومؤتمريي  

اإلمارات، على الرغم من أن أبوظبي سعت إلى جمع  

البعض تحت مظلة محاربة “الحوثي النقيضين مع بعضهما 

 .”واإلخوان

يبدو أن زواج المسيار الذي رعته اإلمارات بين االنتقالي  

وبقايا نظام عفاش لم يدم طويالً، فهذا أحد قيادات االنتقالي  

الجنوبي السياسيين، يشن هجوماً الذعاً على ناشطين  

ومفسبكين تابعين للمؤتمر جناح عفاش واإلمارات ويصفهم 

م قليلي األدب مثلهم مثل ناشطي حزب اإلصالحبأنه . 

وقبل ذلك هاجمت قيادات انتقالية من العيار الثقيل طارق  

صالح واسرة عفاش على خلفية توزيع صور احمد علي  

عفاش في محافظة شبوة معتبرين ذلك انقالبا على دولة  

الجنوب، ودعى الكثير منهم لطرد طارق صالح وقواته من  

 .بير احمد في عدن

 

مدرسون في مديرية الشيخ عثمان يناشدون المحافظ اعادة  
 رواتبهم المنهوبة 

ناشد مدرسون متعاقدون بالتربية والتعليم في مديرية الشيخ عثمان محافظ عدن األستاذ / أحمد حامد لملس  

منذُ شهر أغسطس  برفع الظلم الواقع عليهم من قبل إدارة التربية والتعليم في عدن وحرمانهم من مرتباتهم  

م2022م من العام الماضي إلى يناير من العام الجديد  2021 . 

وقال المعلمون المتعاقددون في رسالتهم ، إنهم لم يتحصلوا على مرتباتهم منذُ ما يقارب ألكثر من ستة أشهر  

منتدى الصفوة  الف لاير أخرى من  15ألف لاير من مكتب التربية و  15غير ثالثون الفاً لاير فقط مجزئة من 

م2021وتم احتسابها عليهم لشهر أكتوبر من العام الماضي  . 

وأضافوا أنهم وبعد مطالبات لهم تم وعدهم بأن أسمائهم تم رفعها للمحافظة وأن المحافظة برعاية المحافظ  

وعد به من  لما تبقى من الشهور الباقية وإلى هذه اللحظة لم يروا أي صدقاً لما تم ال   لملس ستتكفل بمرتباتهم

 .قبل إدارة التربية

موضحين أنهم توجهوا في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى مكتب التربية بالشيخ عثمان وتم االتصال  

بالمسؤول عنهم في إدارة التربية بخور بمكسر األستاذ نبيل عبدالمجيد وقيل لهم بأنه تم رفع الكشوفات إلى  

أحمد حامد لملس، وأنها ستصرف خالل أيام وإلى هذه اللحظة لم    المالية والينقصها إال توقيع محافظ عدن

 .يروا أي شي

مطالبين محافظ عدن بسرعة إنصافهم ورفع الظلم عنهم حيث قالوا: “إن مكتب التربية تخلى عنهم وتم  

وصفهم بالمتطوعين ال المتعاقدين كما كانوا يقولون لنا وكما تم إحضارنا من منازلنا حيث قيل لنا بأن عليكم  

التملص واستجالب االعذار لنفض   بالعمل ولكم راتب مما يسمى صندوق تطوير التعليم ولكن حين حق الحق تم 

المسؤولية عنهم وإنهم اليقدرون على حل مشكالتنا وغير ملزمين فينا واآلن حين أعلنا اإلضراب مع بداية  

الفصل الثاني تم توجيه التهديدات لنا بإسقاط اسمائنا واالستبدال حتى أنه وصل األمر إلى منعنا من التحضير  

عض المدارس وقالوا لنا أما تحضروا وتدرسوا واال يمنع تسجيل حضوركم  في سجل الدوام من قبل إدارات ب

 .وفي ذلك إجحاف للمعلمين ولتعبهم لسنوات من العمل

مشيرين إلى أنه ومن منطلق حس المسؤولية واالمانة الملقاة على عاتقهم التربوية تجاه ابنائهم الطالب  

اتهم والتي التكفي لشراء أبسط االحتياجات وأن هذا  بالمدارس بأنهم يعملون الى هذه اللحظة من دون مرتب

فنحن لدينا أُسر وعائالت والتزامات في ظل هذه االوضاع الراهنة والقاسية وال يعلم    اليرضي هللا وال رسوله

 بالحال اال هللا حسب قولهم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إختفاء مواطن في عدن وأسرته تناشد 

سرة من مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن عن اختفاء  يستمر اإلنفالت األمني في عدن حيث اعلنت أ

عاماً والذي يعاني من حالة نفسية  55ابنهم/ محمد سليمان عبدهللا باسلطان البالغ من العمر  . 

 .وقالت األسرة ان محمد خرج قبل ثالثة أشهر من منزل األسرة بالمنصورة ولم يعد حتى اليوم

المواطنين وأهالي الخير إبالغها إذا تم العثور عليه أو الحصول على أي معلومات تجاه  وناشدت األسرة 

 .ولدها

  



 
               

 

 5صفحه 

نادي القضاة الجنوبي يعلن ايقاف 
تعامله مع هيئة التفتيش  

 القضائي 

في خطوة تصعيدية شن نادي القضاة الجنوبي هجوماً الذعا 

على هيئة التفتيش القضائي في بيان صادر عنه قرر فيه  

وقف التعامل معها واصفاً إياها بالمحطة األولى في خطة  

السير الممنهجة نحو تدمير بنيان السلطة القضائية في  

محافظات الجنوب وفي إفشال أي خطوة من شأنها إصالح  

 .وتصحيح أوضاع السلطة القضائية

وجاء في البيان بأن نادي القضاة كان حريصاً على تفعيل  

عموم المحاكم والنيابات منذ تحرير سير العمل القضائي في 

العاصمة عدن رغم ما تم من تدمير البنية التحتية للسلطة  

القضائية وشحة اإلمكانيات في ظل غياب كامل لمجلس  

القضاء األعلى إال أن قيادات في مجلس القضاء األعلى  

حاولت في إفشال تفعيل سير العمل القضائي وتطبيعه في  

ا ألجندة سياسية المحافظات المحررة تنفيذ  

وأورد في البيان ما يقوم به رئيس هيئة التفتيش القضائي  

من تمرير قرارات وإصدار توجيهات خارج مهام عمل  

التفتيش القضائي بالترتيب مع جهات ال تنتمي لهيئة  

التفتيش القضائي وذلك لتحقيق أغراض سياسية وأخرى 

ام  خاصة، وأنه يتعامل مع الموقوف قراراتهم رغم األحك

والقرارات القضائية بشأنها، وقيامه بتوزيع قضاة على  

المحافظات المحررة بينما هم ينتمون الى االنقالبيين الحوثة 

ويعملون في إطار سلطتها وتمرير تعيينات بحسب توصيات 

 .بالمحسوبية والحزبية.. بحسب البيان

وأكد النادي مسألة إصالح وتصحيح أوضاع السلطة 

ا ال يمكن أن تتم مالم يحدث إصالح  القضائية على أنه

وتصحيح جوهري وفاعل لهيئة التفتيش القضائي.. وجدد  

تأكيده الى أن أي تغييرات أو تعيينات في مجلس القضاء  

األعلى متجاهلة نادي القضاة الجنوبي وال تعبّر عن إرادة  

القضاة نحو اإلصالح والتصحيح وغير المبنية على معايير  

براءة الذمة المالية ومن العاملين في  الكفاءة والنزاهة و

الميدان غير منقطعين عنه فترة طويلة سيرفضها القضاة  

 ولن يقبل بها أو يتعامل معها 

 

 دعوات إخوانية مشبوهة لتدخل دولي في عدن 

فضحت حمالت إخوانية مستمرة منذ عدة أيام في أعقاب أحداث خور مكسر، حجم االستهداف الذي تنفّذه  

اصمة عدن في إطار مخطط ضرب الجنوب، وهي حمالت تزداد ضراوة مع حجم االنتصارات التي  الشرعية بالع

 .يحققها الجنوب على مختلف األصعدة سواء سياسيًّا أو عسكريًّا

بدون خجل أو مواربة، أطلقت األبواق اإلعالمية التي تديرها خاليا مشبوهة تقيم في قطر وتركيا وتتلقى  

دخل دولي في العاصمة عدن، بمبرر واٍه ساقه هؤالء العناصر وهو حمايتها بعد  تمويالت منهما، دعوات لت 

 .أحداث خورمكسر

وعلى الرغم من أّن اندالع حدث أمني كما جرى في خورمكسر أمٌر وارد الحدوث في أي مكان، وأّن التعامل  

أذنابها ليس فقط إلطالق   الجنوبي معه كان حازًما حاسًما، إال أّن الشرعية عملت على تضخيم األمور وحّركت

 .”شائعات عن األوضاع على األرض، بل وصل األمر إلى المطالبة بـ”تدخل دولي

الدعوات اإلخوانية فضحت جانبًا من مؤامرة الشرعية على الجنوب، وهي محاولة جر الصراع إلى قلب  

)بنفس صيغة حمالتها( لتحرير   العاصمة عدن، لتكون هي بؤرة األحداث، فالشرعية مثاًل لم تطلب تدخاًل دوليًّا

 .صنعاء وإنقاذها من بين فكّي الحوثي، لكّن تسعى لتدخل دولي في العاصمة، ال يُعرف لحمايتها من ماذا

حمالت اإلخوان ضد العاصمة عدن، وثقت جانبًا من حقيقة أن بوصلة الشرعية هي عدن وليست صنعاء، وأّن  

دف الذي تسعى من أجله، فالشرعية بعدما فشلت في النيل من  معاداة الجنوب وإسقاط عاصمته عدن سيظل اله

عدن عسكريًّا ذهبت إلى إشعال حرب نفسية قوامها الضغط السياسي وإطالق الشائعات، في محاولة إليجاد  

 .مدخل للتوغل للعاصمة

لكنّها تعمل  في مثل هذه الحاالت، ال تكتفي الشرعية اإلخوانية بحمالت التحريض أو إطالق مثل هذه الدعوات، 

في الوقت نفسه على التواصل مع منظمات دولية إليهامها بأّن األوضاع في عدن ليست مستقرة، وأن هناك  

 .حاجة لتدخل دولي للسيطرة عليها

وتستغل الشرعية أن هناك اختراقًا إخوانيًّا للكثير من المنظمات التي ترفع شعارات حقوق اإلنسان على  

ر مكذوبة عن خصوم تنظيم اإلخوان، ومن ثم تعمل الكتائب اإللكترونية اإلخوانية  مستوى العالم، وتصدر تقاري

على التواصل مع هذه المنظمات للتنسيق فيما بينها قبل إصدار هذه التقارير المشبوهة عن األوضاع في  

 .الجنوب

بشكل كامل،   وترى الشرعية أّن إسقاط العاصمة عدن، سيكون الضمانة الرئيسية لها للسيطرة على الجنوب

ض بشكل واضح على إشعال الحرب في عدن، والعمل على إثارة   وُسمعت أصواٌت إخوانية في هذا الصدد تُحّرِّ

 .اقتتاالت وصراعات مسلحة، في محاولة لتشويه صورة الجنوب بقيادة المجلس االنتقالي 

الشرعية تستغل أي حدث إلثارة هذه  مطالبة اإلخوان بتدخل دولي في عدن ليست األولى من نوعها، فأبواق 

النقطة على وجه التحديد، ولعّل ما يفضح حجم المؤامرة اإلخوانية في هذا الصدد أّن الدعوات الخبيثة التي يتم  

ترديدها في هذا الصدد، تأتي في وقت تعتبر فيه الشرعية هي المتورط الرئيسي في إثارة أي فوضى أمنية في  

عاصمة عدن، عبر عناصر من خارجة عن القانون تزج بهم الشرعية لتنفيذ هذا  الجنوب، بما في ذلك في ال

 المخطط المشبوه 

 

 



 
               

 

 6صفحه 

التحالف يضغط على هادي  
 لتعيين نائبا له بدال عن األحمر 

الجنوبي التوغل داخل الشرعية باستخدام    يستمر اإلنتقالي

اإلمارات كورقة ضغط على الرئيس هادي من أجل تنفيذ  

 .خطواته للقضاء على الشرعية ومسؤوليه

وقال الوزير السابق بحكومة هادي صالح الجبواني، إن  

التحالف ، يمارس ضغوطاً على الرئيس هادي لتعيين نائبين  

د الذراع العسكري  قائ  له بدالً عن علي محسن األحمر

 .لإلخوان في اليمن

وقال الجبواني في تغريده له على تويتر بأن التحالف ومنذ  

شهرين يمارس ضغوط مستمرة على هادي لتعيين نائبين  

لتكريس التقسيم كمرحلة أولى تمهد لما سيأتي بعدها، في  

إشارة واضحة الى تعيين نائبين واحد عن الشمال والثاني  

 .عن الجنوب

أن هادي سلم للتحالف كل شيء ولم يبق له سوى  وأضاف 

“منصبه وكرامته” حسب زعمه، على الرغم من أن كرامة 

هادي أصبحت مهدرة منذ أن خضع لإلقامة الجبرية في  

الرياض وُمنع من قبل التحالف من العودة إلى أي منطقة  

 .يمنية خاضعة لسيطرة التحالف

ج، في إشارة  واقترح الجبواني على هادي أن يذهب للعال

إلى مغادرة السعودية إلى الواليات المتحدة األمريكية كما  

يفعل في كل سنة يزور فيها الواليات المتحدة للعالج فقط،  

على أن يولي مهامه لنائبه علي محسن األحمر الذي تسعى  

اإلمارات لإلطاحة به وتعيين نائبين آخرين يبدو أن الهدف  

 .من ذلك تمهيداً لتقسيم اليمن

 

 

 

 

مسؤول في اإلنتقالي: صفحة اإلخوان 
 في شبوة طويت الى غير رجعة 

قال عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي سالم ثابت  

 *.العولقي أن صفحة اإلخوان في شبوة طويت إلى غير رجعة

واكد العولقي في تغريدة له على تويتر:” تطوي محافظة شبوة 

صفحة السجون السرية واالعتقاالت التعسفية والتعذيب 

وان طيلة واختطاف المسافرين بالهوية وغيرها من جرائم اإلخ

 ”الفترة الماضية

وبارك العولقي لمن تم إطالق سراحهم وأهاليهم مشيدا بجهود  

محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير الذي جعل ملف 

المعتقلين على رأس األولويات داعيا إلى اإلفراج عن بقية 

 .المعتقلين ظلما وبهتانا

عدن..أزمة وقود وغاز خانقة تضاعف معاناة  

 المواطنين 

أنعشت أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، في مديريات عدن ، السوق السوداء، بعد   

 .اختفائهما من المحطات الحكومية والخاصة، منذ قرابة شهرين

أزمة المشتقات النفطية تفاقمت بعد أن اختفت كلياً من المحطات الحكومية منذ     وافادت مصادر اعالمية بأن

ً يناير الماضي، ب عد أسابيع من اختفائها من المحطات الخاصة أيضا . 

( ألف لاير في  32 -30لتراً، اليوم االثنين، بين ) 20وبحسب المصادر، تراوح سعر صفيحة البنزين سعة 

ً  16لتراً إلى   20السوق السوداء، بمختلف مديريات عدن، في حين قفز سعر أسطوانة الغاز عبوة  ألفا . 

المركبات وتعطلت معظم أعمال المواطنين جراء األزمة الخانقة، تزامنا مع أزمة حادة في  وتوقفت عشرات  

 .المادتين

وضاعفت األزمة من معاناة المواطنين في حركة المواصالت الداخلية والخارجية، مع لجوء مالكي مركبات  

ها فاقت قدرتهم في ظل تردي  النقل إلى رفع تسعيرة أجور المواصالت إلى مبالغ خيالية، قال سكان محليون إن

 .أوضاعهم االقتصادية

لاير  500ووفقا للسكان، ارتفعت تسعيرة أجور النقل الداخلي إلى  . 

في السياق، أرجع عدد من سائقي المركبات ارتفاع أسعار المواصالت الداخلية والخارجية، إلى ارتفاع الوقود  

المادتين بما يضمن تغطية احتياجات السكان  ومادة الغاز، في ظل غياب دور الجهات الحكومية لتوفير . 

وطالبوا وزارة وشركتي النفط والغاز، بوضع حلول جادة وعاجلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، في ظل 

 .تردي األوضاع المعيشية واالقتصادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أبين..اشتباكات بين فصائل اإلنتقالي في 

 جعار 

أكتوبر في مدينة   7بين فصائل االنتقالي داخل معسكر   اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الثالثاء 

 . جعار بمحافظة أبين

أكتوبر التابع للحزام    7وقالت مصادر محلية، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل االنتقالي، داخل معسكر 

 .األمني، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين 

المصادر، أن االشتباكات اندلعت بين عناصر االنتقالي إثر خالفات على صرف المرتبات وأوضحت  . 

يذكر ان منتسبو الحزام األمني يعانون من انقطاع مرتباتهم لعدة أشهر باإلضافة إلى استقطاعها ونهبها من  

 .قِّبل القيادات االنتقالي العسكرية واألمنية

 

 



 
               

 

 7صفحه 

قيادي في اإلنتقالي يهاجم  
اإلنتقالي على خلفية أحداث  

 خور مكسر

شن القيادي في الحراك عبدالرحمن الوالي هجوما على  

اإلنتقالي الجنوبي مستنكرا توسع دائرة االنفالت األمني  

 .والقتل في عدن في ظل سيطرة قواته عليها

وقال الوالي ان ما حدث في عدن أمر مؤسف مشيرا الى  

ازاء ما يحدث في  ان السلطات في عدن في سبات 

 .المحافظة

و اكد الوالي بالقول: فوضى عارمه، استياء شعبي في  

عدن، ال احد يشرح اسباب هذه الفوضى العارمه،  

بالطجه في كل النواحي وال محاسبه، مديرا االمن  

والحزام بعدن سبق واشتكاء من بالطجة مراكز الشرطة  

ه وبالطجة حمل علم الجنوب وال محاسبة، اشاره واضح

لتفعيل شعار )يابالطجة عدن اتحدوا(، امور مؤسفة  

 .والمعنيين في سبات مهين، مؤسف

 

 

 

 

 

حرب خفية بين اإلنتقالي  
 الجنوبي ومحافظ شبوة 

تشير األحداث في شبوة الى وجود حرب خفية بين   

  محافظ شبوة الجديد الشيخ عوض بن الوزير واإلنتقالي

 .الجنوبي الذي يخشى انقالب الوزير عليه

و ينتاب اإلنتقالي الخوف من تمكين المحافظ بقايا نظام  

عفاش من محافظة شبوة سيما وقد اصبح يرعى بعض  

 .الفعاليات التي يقيمها المؤتمر في المحافظة

وردا على رفض اإلنتقالي هذه الفعاليات استغنى محافظ  

ة الشبوانية واسقط  شبوة عن المئات من افراد النخب

 .أسماءهم من كشوفات الرواتب التي سلمت للبعض منهم

هذه التحركات وصفها مراقبون بانها ضمن صراع  

المؤتمر واإلنتقالي الجنوبي على حكم محافظة شبوة  

 والسيطرة على ثرواتها 

 

تضامنا مع سائقي النقل…إضراب شامل يعم  
 أسواق مديريات يافع

 .شهدت اسواق مديريات يافع بلحج اليوم األثنين اضرابا شامال تضامنا مع سائقي النقل الذين تتجاهل السلطات مطالبهم 

و جاء اإلضراب الشامل احتجاجا على تجاهل السلطات في محافظة لحج لمطالب سائقي النقل العام ، واالضراب  

يتعرضون لها بالنقاط الممتده من عدن الى يافع  المفتوح الذي بدء االسبوع الفائت بسبب المضايقات الذي . 

و دعا تجار يافع جميع السلطات المحلية واالمنية واصحاب القرار ، لرفع نقاط الجباية وذلك حرصا على مصلحة  

 . المواطن

موضحين ان نقاط الجباية تضاعف المعاناة على كاهل المواطن ، وتتسبب برفع اسعار المواد الغذائية والتموينية  

لمصلحة المواطنين   وتعطل الحركة التجارية ، وحرصا منها واستشعارا بالمسؤلية قامت بهذا االضراب الذي يعود 

 .والتضامن مع سائقي النقل

تقالي والقوات التابعة له برفع تلك النقاط ، ووضع نقاط رسمية ومسؤله ، واظهار العمل  وطالب تجار يافع المجلس االن 

االمني المنظم والمؤسسي وازاحة مظاهر المليشيا والعشوائية التي اسائت لنضال ابناء يافع والجنوب وتضحياتهم التي  

المواطنين وازدهار الوطن بالتنمية   قدموها من اجل رفع االستبداد ومكافحة الفساد وتسهيل الصعاب وتخفيفها عن

 .واألعمار

 

 

 

 

 قيادة النخبة الشبوانية تدعو افرادها لإلحتشاد امام مطر عتق 

أصدرت القيادة والسيطرة للنخبة الشبوانية بيانا تدعو فيه منتسبيها لإلحتشاد امام بوابة مطار عتق للمطالبة  

التابعة لطارق صالح وعمار صالح وبقايا حزب المؤتمر في شبوة بمستحقاتهم التي اوقفتها اإلمارات وحولتها للقوات   

الثالثاء للمشاركة بوقفة احتجاجية أمام    ودعا البيان منتسبي النخبة الشبوانية إلى الحضور في الساعة العاشرة صباح

 .بوابة مطار عتق لمطالبة بصرف مرتبات قوات النخبة المتوقفة

ة قد أبلغت عدداً كبيراً من منتسبي النخبة حين حضروا الستالم رواتب يناير الماضي وكانت الدائرة المالية لقوات النخب

بأن أسماءهم سقطت من كشوفات الراتب بسبب ما قالت الدائرة المالية إنه تغيبوا عن العمل في حين ظلت النخبة  

طرة اإلصالح على  وحتى ديسمبر الماضي وذلك خالل سي 2019تستلم رواتبها طوال فترة جمودها منذ أغسطس 

 .شبوة

وفي االسبوع الماضي هدد قائد النخبة الشبوانية ” محمد البوحر” بقلب الطاولة على منتسبي المؤتمر في شبوة نتيجة 

 .الستفزازهم ابناء المحافظة بفعاليات من شأنها تعيد النظام من جديد

انية تم تحويلها لما يسمى قوات دفاع شبوة وهم وكان ناشطون إعالميون باالنتقالي قد كشفوا أن مرتبات النخبة الشبو 

عبارة عن مجندين جدد موالين لحزب المؤتمر جناح اإلمارات وعفاش وتم تجنيدهم منذ تعيين المحافظ عوض العولقي  

 .خلفاً للمحافظ اإلصالحي السابق محمد بن عديو

تابعة لحكومة الشرعية المدعومة من التحالف  وكانت اإلمارات قد شكلت النخبة الشبوانية خارج إطار وزارة الدفاع ال

سنوات، غير أن عودة اإلمارات إلى شبوة من جديد بعد  7والتي يتدخل التحالف عسكرياً في اليمن إلعادتها للحكم منذ 

 .اإلطاحة باإلصالح منها يبدو من وجهة نظر أبوظبي أنها تتطلب تغيير أدواتها المحلية السابقة بأدوات جديدة
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عدن .. نوافد فتحتها الرياح واالمل  
 في اغالقها 

 فالح أنور 

مرحبا باألخبار التي تنقل وتؤكد الحقيقة في قتال الفصائل  

والتي مازالت تتجول في طول مدينة عدن   المتنازعة ،

وعرضها ، وتحول بعضها إلى نوع من المافيا المحلية التي  

تغولت في اجرامها ، وتزداد في كل يوم وتيرة األعمال  

، ومانشاهده اليوم بأعيننا ونلمسه   اإلجرامية وتقوم بها 

بأيدينا من غياب األمن واالستهتار لكل القيم القتل والنهب  

ة ، لماذا يحدث كل ذلك والدولة عاجزة عن ردع  والسرق

الذين يرتكبون كل تلك األعمال اإلجرامية والبعض يعتبرهم 

 . قادة أمنيين

الزمن ال يعود إدراجه ، والشمس اليمكن أن تأتي من الجهه 

االخرى قبل يوم القيامه ، والنوافد التي فتحتها الرياح في  

، وان ماحدث يوم  مدينتي عدن ال امل في اغالقها مجددا 

امس حدث من قبل وسيتكرر حدوثه ، وعليه كان يجب من  

يتحكم في مصير أمن عدن أن يحرص على االلتحام وتوحيد 

الصف لتقوم الدولة وخاصة حول المؤسسات األمنية  

للحماية ، لكان الحال غير الحال ، البد من دعم المؤسسات  

، وليس   حدة األمنية معنويا وماديا للم الشمل تحت راية وا

الستهالك مليارات الدولة واستعملها في بناء فصائل مسلحة 

 . موازية لمؤسسة أمنية لكسر همتها

الى االن يتحكموا في   ال ادري كيف تركوا هؤالء النوعية 

والتاريخ   ،  أمن عدن وينسبون المشاكل والجرائم والفساد 

يسرد والينسى األحداث ومصير عدن االن لخيبة امل  

اطن في يد فصائل مسلحة تعتدي على حياة ومستقبل  المو

 . اجيال انهضم حقها

الفصائل المسلحة يتضائل فيهم التفكير وتنحسر منهم الروح  

حتى الروح اإلنسانية وتلك طبيعة فيهم وماذلك بغريب  

عندما يتولوا أمر أمن مدينة عدن ومن يتولي من ال يملك  

يقود تبا لعباد  أدنى صفة للقيادة ومن بطبيعته يقاد وال

الكراسي ويامن ترون مدينة عدن غنيمة هل لكم رادع ،  

اختم مقالي التي عجزت اصف مابداخلي واقول لكم ستبقي  

 . عدن منارة تنير قلوب المخلصين والشرفاء لها بإذن هللا

  

 !!..عدن .. وصراع اللصوص

 فهد البرشاء   

كنت قد هممت يوم أمس بكتابة مقاالً لطفل )غيابة( الجّب ريان المغربي الذي أختاره هللا ليكون شفيعاً لوالديه  

 ..يوم الينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلٍب سليم

الطفل الذي أبكى العالم أجمع بحرقٍة ووجع وقهر وإنسحاق،وبينما أنا كذلك في كتابة ماجادت به قريحتي إذ  

ي أطالع أخبار المتناحرين والمتصارعين ولصوص االراضي والعقارات وزائفي الهوية والوطنية في عدن  ب

 ..وحروبهم العبثية وصراعاتهم التي التنتهي 

دامعة وكيف اوصلوا عدن لعمق المعاناة وقمة المأساة والفوضى   تابعتهم بقلٍب مكلوم، وروح مكسورة،وعينٍ 

والعبثية،لم اجد بداً من الكتابة عن هذا الحال المأساوي الذي أوصلها إليه الهمجيون )والقريون( وأطفال  

 ..المناصب

لسلب  وكيف باتت ساحة إحتراب وإقتتال ودماء ودمار كلما أختلف )اللصوص( على كعكة الفساد واإلرتزاق وا

والنهب والعبث بحقوق المواطنين، فيسقط االبرياء، وتُسفك الدماء، وتُزهق األرواح، وتتعطل مصالح  

 ..الناس،فما أن تنتهي معركة إال وتبدأ أخرى

حاٌل اليُطاق، ووضع اليُحتمل، وفوضى وعبثية لم تشهد )عدن( لها مثيال منذ سنوات طويلة إال في عهد  

ن بين )الغين( والقاف ومع ذلك يّدعون الوطنية وحب عدن حد الثمالة وهم في  )القرويين( الذين اليميزيو 

 ..األصل يبحثون عن مصالحهم ويقتتلون من أجلها

تتساقط أقنعتهم وأوراقهم، وتتكشف حقائقهم يوماً بعد يوم ويدرك من كان مواٍل لهم حجم )الغباء( الذي  

وا زوراً وبهتاناً حب )عدن( وعزفوا على )وتره( أعذب  يعيشه هؤالء ويتلبسونه، والطمع الذي من أجله ادع

 ..االلحان وأجمل الكلمات واستعطفوا بها قلوب البسطاء

يتساقطون حينما يختلفون على تركة الفساد واألسى التي خلفوها لعدن منذ أن وطأت اقدامهم تربتها الطاهرة  

نوني يجيز لهم تلك األفعال الشنيعة التي  وتناصفوا خيرات وحقوق اهلها البسطاء دون أدنى حق أو مسوغ قا

 تتنافى والهوية والوطنية وقبلها الدين واألخالق 

 

 

 

 

 

 

 نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال بعدن 

والتحالف حيث نجا قائد عسكري   تستمر االغتياالت واإلنفالت األمني في عدن التي يسيطر عليها اإلنتقالي

 .فجر اليوم الثالثاء من محاولة اغتيال في مدينة عدن 

وقالت مصادر محلية إن القيادي في القوات البحرية اللواء الخضر شناع نجا من انفجار عبوة ناسفة زرعها  

خور مكسر مجهولون في سيارته التي انفجرت أثناء توقفها أمام منزله في حي الخبراء الروس بمديرية . 

 .وأوضحت المصادر أن اإلنفجار تسبب في تضرر السيارة والمنازل المجاورة لها

وكان مدير الدائرة المالية في وزارة الداخلية العقيد نايف الحميدي، نجا قبل أسبوع من تفجير مماثل استهدف  

 .سيارته أثناء توقفها أمام منزله في مديرية التواهي

وعمليات اغتياالت في ظل سيطرة االنتقالي الموالي لإلماراتوتشهد عدن انفالت أمني  . 
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عدن…اشتباكات عنيفة بين  
 فصائل اإلنتقالي بخور مكسر 

اندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم بين قوات أمنية تابعة 

 .لإلنتقالي في خور مكسر بعدن 

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين 

متسببين في تضرر احد منازل المواطنين وترويع العامة  

 .وإقالق السكينة

وحسب المصادر فان خالفات بين الجنود تطورت الى  

جرحى وتضرر منزل مواطن   5اشتباكات عنيفة خلفت 

 .نتيجة تعرضه لقذيفة اربيجي

ت ببن القوات األمنية التابعة  يأتي ذلك وسط انقساما 

لإلنتقالي الجنوبي والتي سببها الصراع على األرض ونهب  

 .ممتلكات المواطنين

 
 
 
 
 
 

 اغتيال مواطن في زنجبار بأبين 

مع استمرار اإلنفالت في محافظة أبين تستمر عمليات القتل 

مساء يوم أمس األحد  واالغتيال حيث لقي مواطن مصرعه 

عاصمة محافظة أبينفي مديرية زنجبار   . 

وقالت مصادر محلية ألن مسلحون مجهولون أطلقوا وأبالً  

 .من الرصاص على موطناً أمام منزله

وأوضحت المصار أن مسلحون كانوا يستغلون دراجة نارية 

النار على مواطن يدعى ميعاد الكلية والذوا بالفرار  اطلقوا . 

وأشارت المصادر إلى أن مواطنون حاولوا إنقاذ حياة ميعاد 

 .حيث قاموا بنقله إلى أحد المشافي ولكنه فارق الحياة

مصادر: حيدان سبب الخالف بين  
 فصائل اإلنتقالي بعدن 

كشفت مصادر مطلعة عن ضلوع وزير الداخلية ابراهيم  

ن خلف اإلشتباكات التي اندلعت بين فصائل اإلنتقالي  حيدا

 .بعدن

وقالت المصادر أن قرار حيدان بوقف رواتب بعض جنود  

 .اإلنتقالي هو السبب في اإلشتباكات

واندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل اإلنتقالي األمنية في  

مواطنين وتضرر بعض المنازل   5خور متسببه في جرح 

منممتدة الى إدارة األ  . 

ويتهم البعض اإلنتقالي باحتواء فصائل مسلحة مهمتها نهب 

 .ممتلكات المواطنين والسلطة على أراضيهم

تعليق كافة األعمال بمحكمة ونيابة البريقة االبتدائيتين  
 بسبب اعتداء قيادي في اإلنتقالي على المحكمة 

يتم القبض على مقتحم محكمة البريقة  قرر نادي القضاء الجنوبي تعليق كافة اعمال المحاكم والقضاء حتى  

 .وتنفيذ القانون بحقه

وجاء في البيان بأن ما أتخذه من قرار تعليق العمل بمحكمة ونيابة البريقة االبتدائيتين بسبب فعل االعتداء  

االبتدائية،  على محكمة البريقة  –أركان اللواء األول دعم واسناد    –الذي أقدم عليه المدعو “معين المقرحي” 

لقاضيين رئيس المحكمة وعضو النيابة، لمسألة يجب الوقوف أمامها نظراً لتكرار االعتداءات  وتعديه على ا

التي تطال السلطة القضائية وقضاتها من ناحية، ومن ناحية أخرى لئال يستمرئ ضباط وأفراد األمن  

قيدة العسكرية والضبط والربط العسكريوالعسكريين وتتحول هذه التصرفات الى ثقافة بديلة عن ثقافة الع . 

وأورد في البيان ما حدث من اعتداء المذكور على هيبة القضاء والتعدي على رئيس محكمة البريقة وعضو  

النيابة العامة من خالل تهجمه على هيئة المحكمة وتهديده للقضاة أثناء انعقاد المحكمة أحدى جلساتها  

على ما قررته المحكمة في جلستها وكذلك محاولة إشهاره السالح تجاه عضو  وبلغة التهديد والتهجم معترضاً 

النيابة، وإشهار الحراسة التابعين له أسلحتهم تجاه رئيس المحكمة القاضي وتهديده بالقتل ومنعه من الخروج  

 .من باب المحكمة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهبة الحضرمية تؤيد تصعيد عمال بترو مسيلة وتحذر  
المساس بهممن   

م، الخطوات التصعيدية واالضراب الذي نفذه عمال  2022فبراير  6أيدت قيادة الهبة الحضرمية، يوم األحد 

الشركات العاملة في القطاعات النفطية التابعة لشركة بترو مسيلة، خالل رسالة رسمية بعثتها قيادة الهبة  

 .للجهات المعنية

إتصاالً هاتفياً من قبل االتحاد العام للنقابات تم إبالغها بالتهديدات التي   وقالت القيادة خالل رسالتها أنها تلقت

 .وصلت للعمال والتي تمثلت بالفصل وقطع الغذاء

من القيام بأي تصرفات تعسفية تجاه   14وحذرت قيادة الهبة الحضرمية بعض الشركات العاملة في قطاع 

 .العمال المضربين المطالبين بحقوقهم
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النخبة الحضرمية تزيل شعارات 
 اإلصالح من شوارع المكال
ازاحت قوات النخبة الحضرمية شعارات تابعة لحزب  

 .االصالح من شوارع واحياء مدينة المكال مساء السبت

شعارات وملصقات لحزب   وقامت قوات النخبة بازالة

االصالح في شوارع وجدران المكال بعد قيام جماعة تتبع  

الحزب بالصاق الشعارات والملصقات على الجدران لتدشين  

 .مناسبة رياضية

وكانت جماعة االصالح قامت أمس الجمعة بالصاق شعارات 

في الشوارع والجدران بعد تبنيها لمناسبة رياضية والعمل  

لحة الجماعةعلى تسييسها لمص . 

والقت حملة قوات النخبة الحضرمية ارتياح شعبي واسع  

،حيث تفاعل االالف من ابناء حضرموت على مواقع  

التواصل االجتماعي مع الحملة مؤكدين ان التيار التابع 

 .لإلخوان اليحظى باي شعبية داخل المحافظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثوري يعلق على أحداث عدن ويتهم  
 اإلنتقالي بالفشل 

رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري ,فؤاد راشد    شن

في أول تعليق من الحراك الجنوبي    هجوما على اإلنتقالي 

على األحداث التي شهدتها عدن اليوم أن الفوضى في عدن  

 .ستستمر

قلنا للمرة  وقال راشد في تغريدة على حائطه بتويتر : )) 

المليون . ستظل الفوضى في عدن في ظل عدم وجود غرفة 

أمنية موحدة وفي ظل تسيد مستحدثون بغير ذي خبرة في  

إدارة األمن وشئون الناس . ( في إشارة إلى االنتقالي  

 .الموالي لإلمارات

ات األمر الواقع  وتابع قؤاد راشد : )) المؤكد أن سلط

عسكريا وأمنيا في عدن وضواحيها أثبتوا فشلهم ويتحمل  

 . المواطن البسيط جراء العبث الجاري

 

 توقف تزويد عدن بالغاز المنزلي من مأرب

عدن وعدة محافظات جنوبية من يوم امس بعد ان اقدمت جهات نافذة في    توقف امداد الغاز المنزلي عن 

طورات الغاز ومنع مرورها لدواع غير معروفة او مبررةمحافظة مأرب على احتجاز مق .  

وفي رسالة رسمية رفعها مدير منشأة الغاز البريقة لمحافظ عدن اشار خاللها الى توقف امداد عدن بالغاز  

 . المنزلي والفتا الى ان استمرار احتجاز المقطورات ومنعها من الوصول الى عدن سيخلق ازمة تموين خانقة

رة الى ان توقف امداد الغاز عدن من محافظة مأرب ليست المرة االولى غير ان هذه المرة يأتي  تجدر االشا

ب  وقف االمداد في الوقت التي خاضت تتخذ مليشيا اإلخوان في مأرب عداءا غير مسبوقا للجنوبيين بسب 

 سيطرة العمالقة على شبوة وتحريك الشارع في حضرموت والمهرة ضد اإلخوان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقاومة حضرموت تؤكد عدم سماحها لجماعة اإلخوان باستئناف  
 أنشطتها اإلرهابية

قالت المقاومة الجنوبية بحضرموت، أنها لن تسمح لجماعة اإلخوان المسلمين باستئناف أنشطتها التخريبية  

 .. في حضرموت، تحت أي غطاء كان

وثتيت المقاومة، على قيام عدد من الشباب المنتمين إليها، مساء السبت، بالتصدي للجماعة اإلرهابية  

ي بمدينة المكالالمحظورة، ومنعها من تنظيم مهرجان رياض  .. 

ودعت السلطة المحلية بالمحافظة، إلى تحمل مسؤوليتها وعدم التساهل مع هذه الجماعة الخطيرة، التي  

 ..تحاول استعادة نشاطها ونشر أفكارها الهدامة بين شباب حضرموت

ئ قدم في  مؤكدة إن هذه الجماعة التي تجاهر بعدائها لقوات النخبة الحضرمية، الينبغي أن تجد لها موط

لها بتفعيل عملها، لما تمثله من خطورة على أمن واستقرار المحافظة  حضرموت، وال يجوز السماح  . 

و دعت ايضا المقاومة السلطة المحلية واألجهزة األمنية إلى اليقظة وعدم التساهل مع هذه الجماعة  

 ..اإلرهابية

إلى عودة اإلرهاب واستئناف عملياتهم   و حذرت من أن استعادة هذه الجماعة لنشاطاتها، سيؤدي حتما

 اإلجرامية في ساحل حضرموت

 

 


