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م 2202 \ 6 \  4  والسبعون الرابع لعدد ا  

يرد على تشكيل لجنة دمج  اإلنتقالي
القوات بعرض عسكري مهيب يرفع 

 أعالم الجنوب
 

جنوبيون يحذرون اإلنتقالي من دمج 
القوات الجنوبية الى وزارتي الدفاع 

 والداخلية
 
احتجاجات شعبية تطالب برحيل 

 الرئاسي من عدن
 

أكبر صفقة فساد تشهدها اليمن في 
 ظل حكومة معين عبد الملك

 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

الكشف عن مصالح أمريكية أوربية 
تحت غطاء تمديد الهدنة اإلنسانية في 

 اليمن
 



 
               

 

 2صفحه 

اإلنتقالي يكشف مخطط 
خطير لطارق عفاش في 

 شبوة 

كشف المجلس   من خالل التتبع وعمليات استخباراتيه 

اإلنتقالي، السبت، عن مخطط جديد لطارق صالح في  

 .محافظة شبوة، 

وقال اإلعالمي البارز في اإلنتقالي محضار المعلم، في  

مداخلة مع قناة ” عدن المستقلة “، إن استهداف قوات  

دفاع شبوة الموالية لإلنتقالي، يعكس حجم المؤامرة التي  

في المحافظة النفطيةتتعرض لها فصائل المجلس الجنوبي  . 

وأكد المعلم أن هناك بعض الفصائل تسعى لضرب اقوى  

المكونات في شبوة لتتهيأ لها األجواء للسيطرة على منابع  

النفط، في إشارة واضحة لقوات طارق صالح التي بدأت  

خالل األيام الماضية بالسيطرة على حقول النفط في  

 .عسيالن

، وسط توقعات بإنفجار مواجهة  وتأتي هذه المكاشفات 

مرتقبة بين الفصائل اإلماراتية بمحافظة شبوة، في ظل  

 .تصاعد عمليات االغتياالت والتصفية بينها

 

 

 

 

 

اإلنتقالي يكشف خالف جديد 
 وسط مجلس الرئاسة

تتصاعد وتيرة الخالف في أوساط مجلس القيادة الرئاسي  

دون قدرة السعودية على السيطرة على المجلس بشكل كامل 

نتيجة عمق بؤرة الخالف لدى المتصارعين حيث كشف  

عن ازمة جديدة مع المجلس   المجلس االنتقالي، السبت، 

في عدن الرئاسي، السلطة الجديدة الموالية للتحالف  . 

القيادي البارز في وفد االنتقالي المفاوض يحي    وقال

تنبئ بتفجير   المسودة من اول صفحة  الشعيبي إلى |أن 

التي لم يتم دمجها    حرب، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية

اللجنة التي تم تشكيلها في    تعيد لألذهان  بكوادر جنوبية

ولم تندمج وفجرت حرب عقب محاولة اغتيال وزير  1994

الجنوبي في صنعاء  العدل . 

وكانت قيادات االنتقالي رفض اللجنة التي يقودها حمود  

 .الهتار ، المحسوب على علي محسن

 

السعودية فرضت مجلس رئاسي بتشكيلة  
 مستفزة 

 ”بصراحة..لماذا لم ترفضوا ياإنتقالي؟ 

م شاركت الحشد الهائل لرجال ونساء الجنوب الذين تزاحموا في ساحة خورمكسر بعدن  2017مايو 4يوم  *

إلعالن قيام مجلسنا اإلنتقالي، وهّل علينا قائدنا عيدروس ليتلو بيان اإلشهار، وإطاللته بقامته الفارعة وهو 

الصباح المشهد وهي تعلو   يلقي البيان المقتضب، فقد بدى كطود شمسان الشامخ ، وخلفه زيّنت شمس

 . متسامقة نحو عنان السماء ، كانت اللحظة ساعتئذ تقول لنا : هاهو جنوبكم السعيد والحر ٱت  

فرضت علينا المملكة السعودية المجلس الرئاسي برئاسة العليمي الشمالي وبأغلبية شمالية ايضاً ،   *

التشكيلة مستفزة جدا ، إذ كيف يجعلوا الشماليين   والسعوديون يتعاملون معنا بمنطق الوصاية الكاملة ، وهذه

يحكموننا وهم لم يحرروا أرضهم المحتلة ؟ كما نحن قّدمنا تضحيات جسيمة من الشهداء والجرحى، وهم لم  

يخسروا شيئاً البتة! فكيف يستقيم هذا األمر؟ فهل اليوجد في الجنوب من يتولى أمره؟ أو أننا شعب قاصر؟ أو  

هيمنة الشمال المتخلف على جنوبنا ولحسابات  سعودية ُمبيتةاألمر هو تكريس  . 

شارعنا الجنوبي غاضب جّراء هذا المسلك السعودي الغريب والمستفز، حتى رئيس الحكومة شمالي، وهم  *

يعملوا كأذرع للدولة العميقة التي دمرتنا وأنهكتنا ، وايضاً رئيس البرلمان )البالوعة( الذي يستنزف موازنتنا  

ألف   700دستورياً ، والنائب يستلم  عبثاً شمالي ! والبرلمان من مخلفات عهد المأفون عفاش ، وغير شرعي 

لاير شهرياً واليقدم شيئاً ، وكلهم مهاجرون في الرياض والقاهرة ، ومواطننا الجنوبي مطحوناً بالبؤس جّراء  

 ! كل هذا العبث

المواطن في الجنوب اليوم بدون مياه والكهرباء والمرتبات وخالفه ، وهذا جنوني ، وتزيد المملكة الطين   *

يب الشمالي على رأس السلطة وأرضهم ومنازلهم بيد الحوثي / إيران ، وهم لم يسعوا جادين  بلة بتنص

لتحريرها ، بل ظلوا يخاتلوا ويخادعوا في حربهم طوال سبع سنوات ، واليوم المملكة تكافئهم بالهيمنة على  

 ! حكم مناطقنا المحررة ، وهذا مثير للغضب والجنون بأعلى الدرجات 

ا المسعى والتوجه السعودي وخلفياته ؟ أو هي سياسات تنتهجها المملكة لتركيع جنوبنا  ماذا وراء هذ *

المتحرر والمثقف والّسباق في النّماء واإلزدهار حتى قبل نمو وتغول هذه المملكة، وهذا هو التقييم الّراجح  

أن يكونوا سنداً   لدينا، وبصراحة، َمن هم أدوات وأذرع للمخططات الخارجية في شرقنا األوسط، اليمكن 

 .وأدوات غوث وإعانة للمناطق المستهدفة مثلنا نحن، وأفهموها يااخوتي

لماذا تقبلوا بالشماليين ليحكموننا وهم ال أرض بيدهم والسجل مشرف طوال سنوات هذه الحرب ؟ ونحن لسنا  

صرحة ، يدهشني كيف  شعب إّمعات أو مطايا ليركبوا ظهورنا ويسيروننا ، ولكن للمزيد من التنكيل بنا ، وب

وافق قادتنا في اإلنتقالي وقبلوا بهذا التشكيل الرئاسي بأغلبيته الشمالية ؟ وكان عليهم أن يرفضوه رفضاً  

قاطعاً، والمنطق في صفهم، وكان عليهم أن يقولوا إلبن سلمان: )ال ، ونحن تحملنا أمانة حمل قضية شعب  

فسه ، ولن ننكفيئ أو نتخاذل ونتهاون بحقوقه (حّرر أرضه ، وله تطلعاته ، ومن حقه أن يحكم ن  . 

م أصغر أوالدي وأحبّهم ، وأُستشهد  2015مايو17أنا رجل ليس لدي ما أخسره ، وقد فقدت في عصرية  *

وهو يقاتل الحوثي على دينه وأرضه وشعبه الجنوبي حتى الينتهك الحوثي عرضه ، وعسى هللا أن يتقبله  

راتب اليفي بقطمة رز وعلبة زيت ، وليس لدي ما املكه إال روحي وحسب ،  شهيداً ، وأنا مسٌن ومتقاعد ب 

مني فال راّد ألقداره ، وحيّا بالموت   –روحي  –ولكني الأخشى عليها مطلقاً ، وإذا قّدر هللا أن يسترّد وداعته 

وضع  حيّا به ، ولكني لن أخرس أو أهاب قول كلمة حق تخص شعب جنوبنا الحبيب ، وهم يرفضون هذا ال

البائس واألعرج ، سواء من المملكة أو سواها ، وأثق أن كل شعبنا الجنوبي يوافقني على كل ما أسلفته ،  

 !أليس كذلك ؟ 

 علي ثابت القضيبي 

 



 
               

 

 3صفحه 

مقتل طفل برصاص قطاع 
 الطرق في لحج

تواصل عصابات القتل واالجرام النشطة على خط طور 

تعز ، سفك دماء االبرياء على قارعة الطريق يوماً  –الباحة 

بعد آخر في ظل تواطؤ الجهات الموالية لدول التحالف في  

طور الباحة الواقعة في نطاق محافظة لحج ، يوم امس قام  

قطاع الطرق في طور الباحة بقتل الطفل اكرم محمد سيف  

العزعزي في الخامسة عشرة من عمرة أثناء مرورة برفقة  

والده في منطقة المعامية على خط طور الباحة متجهاً  

صوب مدينة عدن ، إال أن عصابات اإلجرام أوقفت الشاحنة 

التي يملكها والده وحاولت السطو عليها ، ووفقا لمصادر  

حقوقية فإن الطفل اكرم كان يقود الشاحنة ويتواجد في  

ة القيادة ، وأثناء ايقاف الشاحنة من قبل قطاع طرق ،  قمر

حاول والده تهدئة الموقف ونزل من الشاحنة محاوالً معرفة 

مطالبهم ، فباشروا بإطالق وابل من الرصاص على قمرة  

القيادة أدت إلى مقتل الطفل اكرم السويدي ، ووفقا للمصادر 

في المكان  فإن والد الطفل اكرم طلب النجدة فلم يتواجد احد 

، وبشكل مرتبك حاول انقاذ ابنة ونقلة الى المستشفى  

وأثناء محاولته االنتقال إلى أقرب مستشفى قامت عصابة  

اإلجرام بإطالق النار على عجالت الشاحنة مما أدى إلى  

انقالبها في الطريق العام ونجم عن ذلك اصابة والد الطفل 

لى المستشفى  القتيل بإصابات جسيمة وعلى إثرها تم نقله إ 

ونقل جثة الطفل اكرم لثالجة الموتى في إحدى مشافي  

 . محافظة لحج

جريمة قتل الطفل اكرم السويدي واحدة من عشرات الجرائم 

التي يرتكبها قطاع الطرق في خط طور الباحة الذي تتواجد 

فيها عدد من المعسكرات منها تتبع حزب اإلصالح وأخرى 

تتبع االنتقالي الجنوبي إال أن كل تلك المعسكرات تواطئت  

لباحة مع قطاع الطرق والمجرمين ولم تقم بتأمين خط طور ا

  لحج

ء ومشايخ المسيمير يجددون دعوتهم للمطالبة  أبنا
 بإغالق مصنع إسمنت الوطنية في لحج 

والمالح وما جاورها رفضهم ألي مساعي تهدف للتالعب وتمييع   جدد أبناء ومشايخ الحواشب بالمسيمير

القضية الحقوقية العادلة والمتمثلة بإغالق محطة الفحم الحجري المحرمة دولياً، والتابعة للتاجر اليمني رشاد  

و  هائل سعيد أنعم، داعين إلى اليقظة واإلصطفاف إلفشال كل المؤامرات والتحركات الهادفة الى شرعنة سيناري

 .القتل والتدمير الذي تنفذه شركة إسمنت الوطنية

وأوضحت لجنة االعتصام السلمي في بيان رسمي اصدرته الجمعة إن جهات رسمية وقادة كبار في الدولة  

بينهم قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن العمري تدخلوا في وقت سابق كوسطاء لرفع  

سعيد والواقع في نطاق  االعتصام الذي تم نصبه امام بوابة مصنع إسمنت الوطنية المملوك لرشاد هائل 

مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ونتيجة لذلك قمنا برفع اعتصامنا بعد ان تلقينا وعود بمتابعة حل ومعالجة 

مطالبنا الحقوقية العادلة من قبل لجنة الوساطة وايصالها الى الجهات المعنية، لكن لألسف وبعد مرور عدة  

لك الوعود تتحقق على أرض الواقع، وهذا ما يعتبر خرقاً لالتفاق  أشهر على ذلك االتفاق لم نلمس شيئاً من ت

 .وتنصال عن الوفاء بااللتزامات التي جرى التوافق عليها مقابل رفع االعتصام

وقالت اللجنة في بيانها: نحن ابناء الحواشب مطلبنا واضح وصريح ويتمثل بإلزام شركة إسمنت الوطنية  

السامة والمحرمة دولياً في أنشطتها الصناعية واستبدالها بمواد اخرى أقل  بوقف استخدام مادة الفحم الحجري 

ضرراً على الصحة والبيئة، ونؤكد باننا لن نساوم بقضيتنا العادلة ومطلبنا الحقوقي ولن نتخلى عنه مهما كان  

 .الثمن

حواشب الى عدم  ودعت اللجنة في بيانها، كافة الوسطاء والجهات التي تعهدت بتنفيذ مطلب المعتصمين ال 

التملص واإليفاء بااللتزامات وتحمل المسؤولية الوطنية والدينية واإلنسانية واألخالقية في الوقوف الى جانب  

الحق ومناصرة المظلومين من ابناء الشعب، مؤكداً بان ابناء الحواشب لن يقفوا مكتوفي األيدي وهم  

ذي يتهدد كل مقومات حياتهم، ولن يسمحوا باستمرار  يشاهدون هذا الخطر الداهم والموت والدمار والعبث ال

عبث الشركة بارواحهم وامالكهم دون ان تحريك أي ساكن، وسيبذلون كل ما بوسعهم لمواجهة هذا اإلستهتار  

 .واألستخفاف والظلم والقهر والعربدة وسيتصدون له بكل الطرق والوسائل المتاحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجهولون يستهدفون طقم عسكري في الضالع 

فجر اليوم السبت، طقماً عسكرياً   يستمر اإلرهاب في محافظات الجنوب حيث استهدف مسلحون مجهولون ،

 .في محافظة الضالع

 .وقالت مصادر محلية إن مجهولين استهدفوا طقماً عسكرياً أمام بوابة مستشفى النصر بمحافظة الضالع

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين المجهولين الذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة عقب استهدافهم الطقم  

 .العسكري

ظل تصاعد العمليات اإلرهابية في الضالع وشبوة وعدن وأبين ولحج وحضرموت مع صمت   يأتي ذلك في

 .مطبق للرئاسي الذي يتهمه الجنوبيين بزعزعة األمن واالستقرار في الجنوب

 



 
               

 

 4صفحه 

معدات ومدرعات عسكرية  
 إماراتيه تصل ميناء المخا 

مصادر محلية في المخا ان اإلمارات افرغت سفينة  قالت 

معدات عسكرية في ميناء المخا ضمن استمرار دعمها  

 .العسكري لقوات طارق عفاش ضد مليشيا اإلخوان في تعز

وأفادت المصادر، أن سفينة شحن إماراتية وصلت إلى  

ميناء المخأ أمس، تحمل مدرعات ومعدات عسكرية وأجهزة 

 .إتصاالت

مارات قد أرسلت شحنة عسكرية مماثلة، أواخر وكانت اإل

الشهر الماضي، إلى ميناء المخأ، عقب استحداث فصائلها  

 .مدرجات عسكرية ومخازن لألسلحة في ساحة الميناء

وحسب المصادر فان طارق عفاش ينوي الزحف على  

مليشيا اإلخوان في تعز للسيطرة على ماتبقى من المحافظة  

 خارج نطاق سيطرته 

 

 

 

 

 

استمرار المطالب برحيل قوات 
ادي حضرموتاألحمر من و  

تتعالى االصوات المطالبة برحيل القوات االمنية والعسكرية  

التابعة لما يسمى قيادة المنطقة االولى التي ينتمي معظم  

منتسبيها لجماعة االخوان من المحافظات الشمالية فيما  

ابناء حضرموت المنتمين للسلك العسكري يتم اغتيالهم او  

 .مطاردتهم النهاء اي تواجد حضرمي بالملف

صل عمليات القتل واالنفالت االمني بمديريات وادي  وتتوا 

وصحراء حضرموت بشكل مستمر دون اي حلول لها او  

لمعالجة هذا االنفالت الذي اقلق السكينة العامة بالوادي  

والصحراء، حيث هاجم مسلحون مجهولون سالم الصعيري 

رئيس القيادة المحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي في العبر 

ضرموتبمحافظة ح . 

مصرعه في كمين مسلح بمنطقة منخر   ولقي الصعيري

بوادي حضرموت، بتورط عناصر إرهابية، كما لقي الشاب  

بن ركنه البريكي يوم االثنين مصرعه برصاص مليشيات  

اإلخوان المتمركزة في المنطقة العسكرية األولى، غرب  

وادي حضرموت، واكدت مصادر ان عناصر النقطة التابعة  

قت النار على الضحية في  الخاضع للمليشيا أطل 23للواء 

 .مديرية العبر، ما أودى بحياته 

 

الكشف عن مصالح أمريكية أوربية تحت غطاء  
 تمديد الهدنة اإلنسانية في اليمن 

النفطي في   18في إطار مساعي واشنطن لتأمين امدادات الغاز اليمني من منابع اإلنتاج في منشاة القطاع 

عسيالن إلى ميناء بلحاف الواقع على البحر العربي، وذلك تمهيداً إلعادة انتاج الغاز وتصديره بكميات تجارية  

األوروبية، وصل تسعة سفراء أوروبيين أمس إلى مدينة عدن تحت غطاء تمديد الهدنة اإلنسانية  إلى األسواق 

 .في اليمن

ووفقاً لمراقبون اقتصاديون فأن زيارة سفراء الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي فرنسا وألمانيا والنمسا  

وهولندا والسويد والنرويج إلى مدينة عدن ، والمتزامنة مع سيطرة قوات طارق عفاش الموالية لإلمارات  

في اطارالمساعي االمريكية األوروبية   على منابع الغاز المسال في مديرية عسيالن بمحافظة شبوة، يأتي ذلك

دوالرات لكل وحدة حرارية   3الستئناف انتاج الغاز اليمني دون تعديل سعر بيع الغاز السابق الذي ال يتجاوز 

دوالر 40بينما سعر الوحدة الحرارية في السوق العالمي وفق البورصات تجاوز الـ  . 

لنفط الحالي في حكومة معين عبدالملك رفض التوقيع  وفي السياق ذاته أوضحت مصادر حكومية أن وزير ا

على اتفاق مع شركة توتال الفرنسية يبقي سعر بيع الغاز دون تعديل وطالب بتعديل األسعار ومنح توتال ستة  

اشهر لتعديل السعر وابدى استعداده تشكيل لجنة خاصة لمفاوضه توتال على تعديل األسعار ، إال ان الشركة  

أي تعديل ألسعار البيع ، وهددت برفع قضية على حكومة معين في المحاكم الدولية لطلب  الفرنسية رفضت 

 .التعويض عن خسائرها خالل السنوات الماضية

وفي ظل ذلك وبحسب المصادر، تدخلت أمريكا التي ادعت انها تمتلك منابع الغاز اليمني وكان لها دور بارز 

ل ألكثر من مرة اثناء تواجده في الرياض واحال طلبها باستئناف  باالنقالب على هادي الذي استقبل وفد توتا

 .انتاج الغاز على الوزير المختص

ومنذ مطلع مارس الماضي حين زار المبعوث األمريكي لدى اليمن منشاة بلحاف الخاصة بتصدير الغاز والتقي  

م تامين المناطق التي يمر مها  فيها بمحافظ شبوة الموالي لإلمارات ، تولت العناصر الموالية لإلمارات مها

أنبوب نقل الغاز وصوالً إلى السيطرة الكاملة على القطاع المنتج للغاز في عسيالن وإعالن ذلك بشكل رسمي  

 . االحد الماضي 

ويرى مراقبون ان اهتمام الجانبين األمريكي واالوروبي بتمديد الهدنة يأتي في ذات السياق ، ويعكس  

وروبية من التمديد كون تلك الدول أجبرت مؤخراً على شراء الغاز الروسي بالروبل المصلحة االمريكية واأل

ووافقت على الشروط الروسية حتى العثور على بدائل للغاز الروسي ومن ابرز تلك البداءل الغاز اليمني،  

ي أوروبا  ولهذا فان تمديد الهدنة لمرحلة جديدة يدل داللة واضحة أن الهدنة مصلحة غربية بسبب الحرب ف

 . وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير

 

 

 

 

ألوية العمالقة تستحدث مواقع عسكرية جديدة  
 في لحج 

 .استحدثت قوات طارق طالح، اليوم الخميس، مواقع عسكرية جديدة في محافظة لحج

محلية، ان قوات ألوية العمالقة التابعة لطارق صالح المتمركز في قاعدة العند العسكرية في  وأفادت مصادر 

 .لحج استحدثت مواقع عسكرية لها في مديريتي طور الباحة والمضاربة

يشار الى ان تحركات طارق صالح المكثفة خالل األيام األخيرة في المحافظات الجنوبية تهدف الى بسط  

محافظات بما فيها عدن التي يحاول طارق صالح احكام السيطرة عليها من خالل الدفع سيطرته على تلك ال

 .بقواته على مداخل المدينة المعقل األبرز لالنتقالي، بدعم كامل من التحالف

 



 
               

 

 5صفحه 

صور تكشف حجم معاناة 
طالب المدارس في عدن 

وسط الحر الشديد وانقطاع  
 الكهرباء 

تداول ناشطون على مواقع التواصل اإلجتماعي صورا  

لطالب مدارس في عدن يتلقون التعليم دون مالبس تغطي  

 .جزءهم العلوي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة

واظهرت الصور حجم المعاناة التي يعيشها ابناء عدن بدون 

الجامعات وسط    كهرباء بما فيهم طالب المدارس وطالب

 .تجاهل الحكومة والسلطة المحلية في عدن

ويعيش ابناء عدن في اشد األيام حرا بدون كهرباء رغم  

 .اإلحتجاجات المستمرة التي تجاهلتها الحكومة

وعلق حساب جنوبي حر على صورة الطالب ساخرا من  

تواجد الحكومة والمجلس الرئاسي متساءال عن سبب تواجد 

الحكومة والسلطة المحلية اذا لم يستطيعو توفير الكهرباء  

 .للمواطنين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

احتجاجات شعبية تطالب برحيل  
 الرئاسي من عدن 

شهدت مدينة عدن، اليوم الخميس، احتجاجات شعبية،  

تطالب برحيل المجلس الرئاسي وحكومة معين من  

 .المحافظات الجنوبية

ورفع المواطنون المحتجون شعارات تندد بما وصفوه  

بسياسة “اإلقصاء”، الذي يمارسها المجلس الرئاسي تجاه  

أبناء المحافظات الجنوبية، في إشارة واضحة لمساعي  

 .إزاحة اإلنتقالي من المشهد العسكري والسياسي

وطالب المحتجون ، بطرد رئيس وأعضاء المجلس  

إلغاء المكونات العسكرية  الرئاسي، في حال” استمروا ب

الجنوبية “، في تهديد صريح بالتصعيد خالل المرحلة  

 .المقبلة

وتأتي هذه اإلحتجاجات، تزامنا مع تفعيل اإلنتقالي ورقة  

على الرئاسي، الذي يسعى لدمج فصائل    الشارع للضعط

 .المجلس، وتفكيك قوته العسكرية

 

اإلنتقالي يصعد إلسقاط الحكومة وطرد 

سة من المعاشيق مجلس الرئا   

في خطوة تصعيديه غير مباشره دعا المجلس االنتقالي ا ، أنصاره في مدينة عدن ، إلى تنظيم   

الذي يقطنه مجلس الرئاسة وحكومة معين تحت ذريعة اسقاط   مظاهرات واحتجاجات حول قصر المعاشيق

 الحكومة

وفي بيان سربه االنتقالي تحت مسمى “أبناء عدن” وتم تداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل 

االجتماعي ،انه في ظل هذه الظروف المأساوية نطالب مجلس القيادة بإقالة حكومة معين عبدالملك التي لم  

ر العجز والفشل والوعود الكاذبة وابرام الصفقات الوهمية التي استنزفت صبر وحلم المواطن  نلمس منها غي

 . بشكل فوري واهدرت ماليين الدوالرات تحت ذرائع وحلول مؤجلة

والوزراء المسؤولين عن معاناة أبناء عدن، وإصالح منظومة  وطالب البيان بالتحقيق مع معين عبدالملك

 .الكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للمواطنين

رياالً   130دون  –وشدد على ضرورة إعادة سعر صرف العملة إلى ما كانت عليه قبل تعيين معين عبدالملك 

واطأ مع معين مقابل عموالت كبيرة  مقابل اللاير السعودي ، داعيا إلى محاسبة كل من تالعب في العملة وت

 .وسرقة الوديعة السعودية 

واعتبر مراقبون ، اتجاه المجلس اإلنتقالي الجنوبي إلى تحريك أنصاره ضد مجلس العليمي التي يشارك في  

عضويتها ، يأتي بعد أن استقوى مجلس العليمي بقيادة التحالف إلجبار عيدروس الزبيدي على قرار رفض  

التابعة له في إطار وزارة الدفاع التابعة لحكومة معين عبدالملك ، وهو ما أعدة االنتقالي محاولة  دمج القوات 

 . مكشوفة النتزاع مركز قوة االنتقالي في المحافظات الجنوبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعضاء  قوات أمريكيه تنتشر حول المعاشيق لحماية

 المجلس الرئاسي 

قالت مصادر محلية أن قوات أمريكيه انتشرت اليوم األربعاء في المناطق المجاورة لقصر  

 .المعاشيق في عدن

مدججة بجميع انواع األسلحة انتشرت حول القصر لحماية اعضاء مجلس   وحسب المصادر فان قوات أمريكيه

 .الرئاسة بعد زيادة التهديدات األمنيه لهم

مصادر مطلعة أكدت ان اإلنتشار جاء بعد زيادة وتيرة الخالفات في عدن وظهور عرض عسكري لالنتقالي  

قوات الشمالالجنوبي يكشف عدم قبوله بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لدمج قواته مع  . 

و يرفض اإلنتقالي قبول دمج قواته مع القوات التابعة لإلصالح ونظام عفاش في خطوة يعتبرها اإلنتقالي  

 .مدخل لتجريدة من اي قوة عسكرية تحميه مستقبال

 

 



 
               

 

 6صفحه 

احتجاجات في حضرموت تطالب  
 باسقاط الحكومة 

اغلق محتجون غاضبون اليوم األربعاء خط الديس  

 .احتجاجا على انقطاع الكهرباء ومطالبه بطرد الحكومة

ان انتفاضة شعبية وغضب شعبي    وقالت مصادر محليه

بدأ من حضرموت احتجاجا على تردي الوضع المعيشي  

 .والخدمي بالمحافظة

الحكومة التي لم تلتفت   ويطالب المحتجون باسقاط

لمعاناة الشعب في حضرموت وعدن وكذلك المجلس  

 .الرئاسي الذي يتخذ من عدن بقصر معاشيق مقرا له

واضافت المصادر الخاصة ان الحكومة في عدن  

والمجلس الرئاسي لم يتخذا حلوال واضحة وجذرية لحل  

مشاكل الكهرباء وتحسين الوضع المعيشي للشعب في  

جنوبيةالمحافظات ال . 

وتتزايد الدعوات ضد حكومة معين عبدالملك والمجلس  

الرئاسي حيث دعا نشطاء وقيادات بالحراك الجنوبي  

الشعب للخروج بمظاهرات سلمية الى قصر، معاشيق  

واسقاط الحكومة والمجلس الرئاسي الذي يتهمونهما  

بالفساد والصمت تجاه قضيايا الخدمات والوضع  

ظات الجنوبيةالمعيشي الصعب في المحاف . 

 

 

 

متشددون يغلقون مقر منظمة  
 إنترسوس في رأس العارة بلحج 

كشفت األحداث المتعاقبة الستهداف المنظمات اإلنسانية في   

الجنوب عن مخطط يديره قوى خفية لتفاقم معاناة الجنوبيين  

من خالل اجبار المنظمات على المغادرة سيما وان معظم 

الجنوبيين يعتمدون عليها في ظل تفاقم األزمات وانعدام 

 .الرواتب

افظة لحج ان مقر، وقالت مصادر، محلية، بمنطقة، العارة مح

منظمة انترسوس تعرض لالغالق اليوم من قبل متشددون 

 يرجح انهم سلفيون ويقفون خلف مخطط استهداف المنظمات 

ان مقر المنظمة بالمنطقة تعرض لالغالق   وقالت المصادر

من قبل عناصر سلفية والتي سبق وان تعرضت المنظمات 

ها او التعامل الدولية للتوقيف والتحريض على عدم العمل مع

مع طواقمها بحجة انها تفسد المجتمع كما يبرر بعض 

 .المتشددين

هذا وتشهد مناطق بمحافظة لحج نموا متزايدا لجماعات دينية 

ترفض عمل المنظمات االنسانية الدولية بالمحافظة  

 .والمديرية

أكبر صفقة فساد تشهدها اليمن في ظل حكومة  
 معين عبد الملك

يعد قطاع الطاقة والكهرباء من القطاعات الحيوية األكثر تعقيدا واألكبر في استثماراته واألكثر تفاعال وارتباطا  

بالمواطن وحاجاته ، هذا القطاع يعد األكثر تعرضا للفساد والهدر ، والمواطن اليمني ال يعلم اليوم عن قطاع النفط شيئا 

لمصدرة ، مما يضع على الطاولة تساؤال مهما للغاية ، هل كان النفط اليمني  وال عن الكميات المستخرجة وال الكميات ا 

 السر الذي دفع السعودية إلى تشكيل تحالف لضرب اليمن والسيطرة على قراره تحت ذرائع وعناوين مختلفة ؟

تكون قادرة على إثبات ما قام به وزير النفط عبد السالم با عبود يعطي إجابة ال يفندها إال من يملك معطيات أقوى منها 

بشبوة إلى شركة   S2 النمساوية والعاملة في قطاع OMV العكس ، فقد أدار الوزير صفقة بيع وشراء بين شركة

سيبك للخدمات النفطية ومقرها المنطقة الحرة في جبل علي ، وهي شركة خدمات نفطية صغيرة يديرها في الظاهر  

عنه الحقاباكستاني ، له وكيل في اليمن سنكشف   . 

بيع قطاع نفطي بهذه الطريقة يعد من عمليات الفساد العابرة للقارات ورئيس الوزراء غائب وكأنه غير موجود ، تارك 

الحكومة لكل وزير يفعل ما يشاء وهو متفرغ إلدارة صفقاته ، باألمس أقدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات على  

أمينات االجتماعية مخالفا بذلك الدستور والقانون ، كون مثل هذه القرارات من  تكليف نائب لرئيس المؤسسة العامة للت

 . صالحية الرئيس ويصدر بها قرار جمهوري ، إال أن فساد حكومة معين لم يعد يهتم بالدستور أو القانون

لمواطن ، لكنها  والعجيب في األمر أن حكومة معين ال يوجد بينها توافق وال انسجام فيما يتعلق بمصلحة الوطن وا

منسجمة في اختراق القانون وتبديد المال العام ، فقد خلقت أدوات متشابكة تنخر في جسد الدولة ونهب موازناتها ،  

وفسادها ليس متوقف على قطاع النفط فحسب ، بل ينخر في كافة مجاالت الحياة ، ومزاد العملة الذي استحدثته يعد  

نون ، حيث يتم االستحواذ على العملة تحت مسمى مزاد العملة الذي يسبب هدرا  خير دليل على سرقة المواطنين بالقا 

 . يوميا في سابقة لم تشهدها الدولة اليمنية منذ تأسيسها

ولكي نكون منصفين فإن خسائر اليمن النفطية ال تتحمل وزرها السعودية واإلمارات ، بل أبناء البلد الذين شغلهم  

حسابات عن بناء دولتهم التي شكوا لعقود نهبها من قبل النظام السابق يوم كانوا يمثلون االنتقام والثأر ، وتصفية ال

المعارضة ، وحينما أصبحوا في السلطة سعوا إلى تصفية الحسابات المناطقية والطائفية ومالؤا شوارع اليمن بالدماء  

 . وحواضرها بمخيمات التهجير 

مارات لها تقدر بمئات المليارات ، حيث ساعدت السعودية واإلمارات في  إن خسائر اليمن خالل فترة دعم السعودية واإل

إغالق منشأة بلحاف الغازية ومنعت اليمن من تصدير الغاز والنفط وساعدتا في تهريب النفط بطرق غير مشروعة  

ن حكومة معين وهناك معلومات تقول إن السعودية واإلمارات تدمران حقول النفط دون أن يكون عليهما أي رقابة ، أل

 ال يهمها هذا األمر بقدر ما يهمها جمع أكبر قدر من المال 

وبالمثل ستجد أيها القارئ الكريم أن أحدا يستلم مرتبا من السعودية واإلمارات سيسفه صاحب هذا المقال ، ولن تتحرك  

 له ذرة من الكرامة 

 . تجاه مصادرة حقوق وطنه من النفط والغاز

إن مستقبل اليمن يكمن تحت أرضه الملطخة بالدماء ، ويكمن بيد أولئك الذين باعوه مقابل راتب شهري يتقاضونه من 

هنا أو هناك ويكمن بيد الرئيس رشاد العليمي الذي بيده إخراج اليمن مما هو فيه من خالل تشكيل حكومة جديدة  

كل شيء ، فمن كان يتوقع أو يظن أن شابا وديعا مثقفا مثل ويحيل حكومة معين عبد الملك إلى المحكمة ألنها أفسدت 

S2 مطيع دماج يتحول إلى سمسار يدير مفاوضات حول بيع القطاع النفطي  ، لكن حكومة معين استطاعت أن تفعل   

 . ذلك ، وتحوله من قارئ للكتب إلى قارئ لعقود البيع والشراء

 عادل الشجاع 
 

 



 
               

 

 7صفحه 

الفوضى تتوسع في عدن..قوات  
المشوشي تقتحم بئر أحمد 

وتنهب عدد من سيارات  
 المواطنين 

تتوسع دائرة اإلنفالت األمني والفوضى التي يقف خلفها  

قوات يدعمها التحالف العربي حيث داهمت قوات تتبع نبيل  

المشوشي اليوم مزرعة القائد احمد الزوبة الواقعة في بئر  

 .احمد بعدن وجعولة

وحسب مصادر محلية فإن قوة تتبع المشوشي وقامت  

زرعة الزوبة و نهبت اربعة اطقم وسيارتين  م  بمداهمة

مدنيتين واعتقلت افراد الحراسة واصيب خالل المداهمة 

 .ثالثة من افراد الحراسة وصفت اصاباتهم بالبليغة

و أكدت المصادر ان مليشيات المشوشي تقوم حاليا  

بمحاصرة منازل المواطنين في بئر احمد وتطلق النار بشكل 

قت توجد اوامر صريحة من  عشوائي على المارة في و

المجلس االنتقالي باالنسحاب واالتجاه صوب المخاء حسب  

 .المصدر

يذكر ان العناصر التي قامت بمداهمة المزرعة من  

المسلحين التابعين للمشوشي ملثمين ومدنيين على متن تلك 

 .العربات والمدرعات

 

 

 

 

 

عمال مستشفى بن خلدون بلحج يكشفون 
عمليات تهريب مجهولة ألسطوانات 

 األكسيجين الخاصة بالمستشفى

كشف عمال وممرضون بمستشفى ابن خلدون في لحج عن 

عمليات نهب سريه السطوانات األكسيجين الخاصة  

 .بالمستشفى

وقال العمال والممرضون ان عمليات التهريب يقوم بها  

جهة مجهولة وهو ماينذر بكارثة في المستشفى وسط تستر 

 على عمليات النهب من قبل ادارة المستشفى 

الصمت حيال هذا االمر في الوقت   واستغرب العاملون عن

 .الذي تتهدد حياة المرضئ غياب مثل هذه االسطوانات

وعبر العاملون بالمستشفى عن سخطهم الشديد، من هذا  

العبث بمحتويات وادوات مستشفئ، ابن خلدون في وقت يتم 

توفير هذه االسطوانات من قبل المنظمات الدولية ليتم نهبها 

ب ذلك في تهديد حياة المرضئ  وعدم االكتراث لما يتسب 

 .المحتاجين لالوكسجين

طارق يغادر عدن والمحرمي يرضيه بفصل 
 الجنود المقتحمين لسكنه

غادر طارق عفاش أمس الخميس مدينة عدن الى المخا بعد توسع نطاق التوتر مع الجنوبيين الرافضين    

 . لبقاء وقواته في عدن

وقالت مصادر محلية أن طارق عفاش غادر عدن بعد ان اقتحم جنود تبع ابو زرعه المحرمي مكان سكنه ببئر  

 .أحمد وإنزال العلم من فوق المنزل واحراقه

وحسب المصادر فان عملية االقتحام كانت بمدرعة يستقلها عدد من الجنود الرافضين لبقاء طارق عفاش في  

 .عدن باعتباره أحد أركان النظام العفاشي السابق واحد ناهبي ثروات الجنوب

وارضاءا لطارق عفاش قرر عضو المجلس الرئاسي اليمني ابوزرعة المحرمي فصل عدد من افراد حراسته  

موه  

 راضي عبدالهادي المفلحي  –

 سيف بليل الشبحي  –

واضالت المصادر انه تم انزال عقوبات عسكريه اخرى علي عدد من جنود العنشلي المتورطين في اقتحام  

حوش سكن طارق صالح عنوه باحدي المدرعات وانزال اعالم الوحده المعلقه على السكن والدعس عليها قبل  

 .احرقها

الشريحة الجنوبية الرافضة لتواجد طارق عفاش وقواته في عدن وسط ضغط من  يأتي ذلك وسط اتساع 

 .التحالف وعلى رأسهم اإلمارات بضرورة بقاءه في المدينة وتمكينه منها

 

 

 

 

 

 

 

 

جنوبيون يحذرون اإلنتقالي من دمج القوات الجنوبية  
 الى وزارتي الدفاع والداخلية

على مواقع التواصل االجتماعي المجلس اإلنتقالي الجنوبي بعدم دمج القوات    طالب ناشطون جنوبيون

ية إلى وزارتي الدفاع والداخلية محذرين من عملية الخداع التي يحضر لها مجلس العليميالجنوب  . 

واكد الناشطون از الهدف من الحاحهم على دمج األمن والقوات المسلحة الجنوبية في وزارتي الداخلية  

 .”والدفاع هو لبعثرتها وتدميرها وليس لتحرير محافظاتهم الشمالية من الحوثيين

ساندكم  وأضافوا: “وهذا مايؤكد بانهم غير مبالين بما قاله لهم الرئيس القائد #عيدروس_الُزبيدي سوف ن

 .”لتحرير محافظاتكم الشمالية من الحوثيين

وشددوا “اليجب من خالل المجلس االنتقالي الجنوبي إعطاء شرعية لمن اسقطتهم شعوبهم بثورة عارمة  

 .”وكنستهم، فهم يعودون عبر االنتقالي الجنوبي بنفس عنجهيتهم المعادية لشعب الجنوب

 

 



 
               

 

 8صفحه 

صحفي موالي لإلنتقالي: يجب ان  
تكون قرارات المجلس وتعييناته ال 

 انفراديه 

قال الصحفي، ياسر اليافعي أثناء مداخلته في برنامج  

قضايانا الذي يقدمه اإلعالمي وديع منصور على قناة الغد  

ادة المجلس الرئاسي أن تحرص كل المشرق يجب على قي 

الحرص على العمل الجماعي في إدارة المرحلة الحالية  

والمستقبلية، مشيرا إلى أهمية وضرورة أن تكون القرارات 

وليس من المنطقي   والتعيينات محل دراسة وإجماع واتفاق

أن لقاء شخص معين في المكتب الرئاسي أو جلسة مع 

توافق في المجلس وتهدد  العليمي تخرج بقرار يهدد ال 

 .”باختراقه من الحوثي أو فريق توكل كرمان

البد من تصحيح األخطاء والعمل على    وأضاف اليافعي أنه

وضع مسار صحيح للمرحلة المقبلة وتجنب تكرار األخطاء 

السابقة التي تسببت بكثير من اإلشكاليات الفتا إلى أن كثير  

ق جهة وطرف معين  من القرارات السابقة كانت تأتي لتحقي

استطاع أن يستفرد بمسار القرار وأبسط مثال إقالة الزبيدي 

 .والخبجي وبن بريك ولملس وقبلهم رئيس الحكومة بحاح

 
 
 
 
 
 
 
 

النعدام الكهرباء..طالب جامعة  
عدن يتخذون أشجار الجامعة مكانا  

 إلقامة محاضراتهم

هروبا من ارتفاع درجة الحرارة وبعد عجز التحالف  

ومجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة من توفير  

معة عدن لجأ الطالب التخاذ أشجار الجامعة  الكهرباء لجا

 قاعات لتدريسهم 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل اإلجتماعي اليوم  

الخميس صورا لتدريس طالب جامعة عدن تحت أشجار  

الجامعة بعد انطفاء الكهرباء وعدم تمكنهم من البقاع داخل 

 .قاعات الجامعة الرتفاع درجة الحرارة فيها

مواقع التواصل االجتماعي عن سخطهم وعبر ناشطون ب

الشديد جراء ما وصفوه بالعبث الممنهج الذي يستهدف  

 .التعليم في عدن من قبل التحالف والحكومة التي يدعمها

يأتي ذلك وسط فشل مجلس الرئاسة من تقديم ابسط  

المقومات ألبناء عدن الذين يتخذ الرئاسي مدينتهم مكانا له  

 وعاصمة لدولتهم الوهمية 

 

ساعة لنهب سيارة منظمة  40بعد أقل من  
كير بأبين..مسلح يفجر قاعة لمنظمة جلوبال 

 في لحج 

ساعة من نهب   40عمال اإلرهابية المنظمات اإلنسانية في عموم محافظة الجنوب فبعد اقل من تالحق األ

مسلحين سيارة تقل عاملين بمشروع المساعدات الغذائية العاجلة التابعة لمنظمة كير في منطقة الكود  

 .بمحافظة أبين فجر مسلحون اليوم الخميس قاعة تدريب لمنظمة جلوبال في محافظة لحج 

ت مصادر محلية ان مسلح فجر اليوم الخميس قنبلة بقاعة تدريب لمنظمة جلوبال في راس العارة بلحج  وقال

حاول اقتحام القاعة عدة مرات   بعد ان  

 .وتؤكد المصادر إن المسلح حاول اقتحام القاعة وتفجير القنبلة بداخلها مستهدفا مدربين ومتدربين للمنظمة

لذي منعوه من الدخول األمر الذي جعله يقوم بتفجير القنبلة ولم يسفر عن  واشتبك المسلح مع حراسة القاعة ا

 .سقوط ضحايا

يأتي ذلك وسط تكرار عمليات استهداف المنظمات في محافظات الجنوب ابتداءا من الضالع وأبين ثم الى لحج  

نظمات اإلنسانية  حيث يعيد مراقبون سبب هذه األعمال انتشار جماعات دينية متطرفة تقوم بالتحريض ضد الم

 العاملة في الجنوب 

 
 
 
 
 
 
 
 

جامعة عدن كانت من أفضل الجامعات العربية: طالبها 
 يدرسون تحت األشجار

لليوم الثاني على التوالي يتداول نشطاء عبر برامج التواصل االجتماعي، صور لطالب جامعة عدن، وقد  

 .هجروا قاعات الدراسة، وحولوا الممرات واألشجار في فناء الكليات إلى قاعات دراسة

الطالب تحت    ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد انقطاع الكهرباء، اضطر األساتذة إللقاء المحاضرات على

 .األشجار او ممرات الكليات هربا من الحر وانقطاع التيار الكهربائي

وقد أثار هذا المشهد النشطاء عبر برامج التواصل االجتماعي الذين وجهوا انتقادات لرئاسة الجامعة التي  

 .عجزت عن توفير مولدات خاصة رغم اإليرادات الكبيرة التي لديها من الرسوم

* يرادات جامعة عدن؟ أين تذهب إ  * 

 .وتساءل نشطاء عن مصير ميزانية جامعة عدن، والتي تكفي لشراء مولدات كبيرة، وحل مشكلة الكهرباء

وفي هذا الصدد قال الصحفي فارس الحسام: “ميزانية رسوم إمتحان القبول لكليتي )الطب والهندسة( بجامعة  

كافة كليات الجامعة وتوفير الوقود لها وحل مشكلة  عدن )لسنة واحدة( تكفي لشراء مولدات كهرباء ضخمة ل

 .”إنقطاع الكهرباء

وأضاف: “يحدث ذلك فقط حين يحضر )الضمير الحي( لدى قيادة الجامعة، أما حين تموت ضمائرهم كما هو  

 .”الحال اليوم تكون النتيجة كما في الصور وأسوأ، حاضر لعين مستقبل ضائع

: “الصورة لطالب في جامعة عدن يدرسون تحت األشجار عقب االنقطاع  من جانبه قال الصحفي فواز الحنشي

 .”المتكرر للتيار الكهربائي

واضاف : “تخيلوا جامعة عدن بكبرها اللي إيراداتها ماليين الدوالرات لم توفر حتى ألواح شمسية  

 .”!!.للكليات 

 



 
               

 

 9صفحه 

السعودية أوجدت لليمنيين وطن  
 بديل في الجنوب 

قال كاتب سياسي أن اليمنيين ))الشماليين(( من الحكومة  

الشرعية و الشماليين من الحوثيين يتفاوضوا في عمان،  

يتفاوضوا على إيش، ال الحوثيين بيتنازلوا عن الحكم و 

تسليم السلطة و هذا اصال مستحيل و ال الحكومة الشرعية  

رة على ازاحة الحوثيينقاد . 

وقال الكاتب “غسان لقمان” في منشور له أن “التحالف  

ل طلع الحكومة الشرعية من السعودية و وجد لهم وطن بدي 

في الجنوب وقال لهم انتم و شطارتكم اذا قدرتم السيطرة  

على الجنوب كان بها و مّكن الجنوبيين بأن لكم قضية الزم 

بة تّحل، الحكومة الشرعية آتت الى عدن لتبقى و لتنهي رغ

 .”الجنوبيين في استعادة دولتهم 

وأضاف: “فلنكن صادقين الحكومة الشرعية لن تستطيع  

استعادة صنعاء و لكنها ستتآمر على تسليم عدن  

 .”للحوثيين

 

 

 

 

 

حضرموت..اغتيال رئيس المجلس 
 اإلنتقالي في مديرية العبر

األمني في مديريات وادي حضرموت   تتوسع دائرة اإلنفالت

حيث اغتال مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من مساء 

أمس الجمعة رئيس فرع المجلس اإلنتقالي في مديرية العبر 

 .سالم المصعبي

وقالت مصادر محلية إن مسلحين على متن سيارة اطلقوا  

النار على رئيس فرع مجلس االنتقالي في مديرية العبر  

ي، أثناء تواجده في منطقة منخر بوادي  سالم الصيعر

 .حضرموت

واشارت إلى مقتل القيادي الصيعري على الفور في  

االستهداف الذي يتهم االنتقالي حزب اإلصالح بالوقوف  

 .ورائه

واالغتيال يأتي وسط تصاعد الصراع بين االنتقالي  

و”اإلصالح” على السيطرة على مديريات وادي حضرموت  

ث يسعى االنتقالي لالستيالء عليها في ظل الغنية بالنفط، حي

 .تشبث “اإلصالح” بها

 

يرد على تشكيل لجنة دمج القوات  اإلنتقالي
 بعرض عسكري مهيب يرفع أعالم الجنوب

في موقف اعتبره مراقبون ردا على قرار تشكيل اللجنة األمنية المشتركة برئاسة هيثم قاسم نظمت قوات  

الحزام األمني الثالثاء عرضاً عسكرياً لوحداتها العسكرية من حزام عدن،وحزام لحج ، والضالع،  

دشين النصف الثاني للعام  والطوق،وحزام حماية المنشآت،ويافع والصبيحة، واحتياط القائد العام ، بمناسبة ت

م القتالي والمعنوي، في معسكر رأس عباس بعدن، بالتزامن مع رفض االنتقالي هيكلة قواته  2022التدريبي 

 .من قبل المجلس الرئاسي

الوالي وعدد من قادة االحزمة، عن جاهزيتها الكاملة    وأوضح القائد العام للحزام األمني العميد محسن عبدهللا

 .لتنفيذ كل توجيهات القيادات السياسية واألمنية التابعة لإلنتقالي

وقال العميد الوالي في كلمة له أن عملية التدريب والتأهيل في ظل هذه الظروف االستثنائية يُعد من أولويات  

مكانيات الضباط واألفراد وتجعلهم في جاهزية تامة لمواجهة  قيادة الحزام، كونها تساهم في رفع قدرات وإ

 .التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن المحافظات الجنوبية

م سيكون حافالً بالكثير من الدورات التدريبية  2022وأوضح الوالي أن النصف الثاني من العام التدريبي 

هم اعداداً جيداً، لحفظ األمن واالستقرار والحفاظ على  والبرامج التأهيلية لمنتسبي قوات الحزام، بهدف اعدادا

 .السكينة العامة وحماية المكتسبات والمقدرات التي تحققت حسب تعبيره 

وأشار الوالي إلى أن قيادة الحزام تحرص على إعداد أفرادها اعداداً فكرياً ومعنوياً وقتالياً وتزويدهم 

هلين للقيام بواجبهم في الحفاظ على أمن واستقرار، الجنوببالمهارات األمنية المختلفة، حيث يكونوا مؤ . 

 .واضاف الوالي أنه د ال مساومة أو تهاون في أمن الجنوب والمواطن فهما فوق كل أعتبار

داعياً كافة منتسبي قوات الحزام على ضرورة الحفاظ على اليقظة العالية والحس األمني ورفع الجاهزية  

 .باستمرار

ستعراض لقوات الحزام األمني عقب تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لدمج القوات األمنية و  وتأتي عملية اال

 .العسكرية في المحافظات الخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي

 .ويرى مراقبون أن العرض العسكري تأكيد على رفض االنتقالي لقرار الدمج الذي أعلنه الرئاسي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استهداف قيادي في قوة دفاع شبوة وسقوط قتلى وجرحى 
الثالثاء، في اعتداء إرهابي على قيادي عسكري جنوبي بمديرية ميفعة  آخرين امس 4قتل جنديان وأصيب  . 

وكشفت مصادر عن استهداف الرائد ماجد لمروق قائد اللواء السابع دفاع شبوة في مديرية ميفعة، بجريمة  

 .إرهابية

وتهديد   وتكثف األذرع اإلرهابية لخصوم الجنوب استهدافها لقوى األمن في محاولة لزعزعة حالة االستقرار

 .المكتسبات العسكرية والسياسية

 

 


