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مسودة نظام داخلي تهّمش 
»االنتقالي«: خالفات »الرئاسي« 

 تتعّمق
 

اإلنتقالي يصعد ضد مجلس الرئاسة 
ويطوق قصر المعاشيق بقوات الحزام 

 األمني
 

االنتفاضات الشعبية في الجنوب تضع 
 نقاًطا حمراء أمام مساعي استهدافه

 

اإلنتقالي سر جولة العليمي للخارج…
 يعرقل أعمال الرئاسي

 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

المجلس الرئاسي يستهدف الجنوب 
 سياسيا وعسكريا وخدميا

 



 
               

 

 2صفحه 

عصابة مسلحة تقتل سائق باص في  
 طور الباحة 

تستمر جرائم القتل واإلرهاب التي يتعرض لها المسافرين على 

طريق تعز لحج عدن وبيد مسلحين يلبسون زيات عسكريه تابعة 

للحزام األمني حيث ارتكبت العصابة المنتشرة في طريق طور 

الباحة امس جريمة جديدة تمثلت بقتل سائق سيارة باص شاب 

في طريق طور  عشريني ينحدر إلى محافظة إب أثناء مرورة 

 . الباحة بمحافظة لحج قاصداً مدينة عدن

عاما”، من أبناء  20الشاب خالد عبدهللا   وقتلت العصابة

محافظة إب قتل أمس الخميس حيث كان في طريقه إلى العاصمة  

 .عدن

وذكرت مصادر محليه أن المجرمين كانوا يرتدون زياً عسكريا  

واخرين على متنه، قاموا بإيقاف الباص الذي كان الشاب خالد 

وباشروهم بتوجيه فوهات أسلحتهم إلى رؤوسهم ثم اجبروهم  

على النزول من الباص واحد تلو اآلخرين وقاموا باستالبهم كل 

ما يملكون من مال وهواتف ،وأوضحت المصادر أن الشاب خالد 

رفض سلب ما بحوزته من أموال ومقتنيات، واصطدم مع 

كالمية تطور األمر إلى  المسلحين وحدث على إثرها مشادة

إطالق النار عليه بالرأس، ليفارق الحياة على الفور ،وقالت  

المصادر إن القتلة لم يسمحوا لركاب الباص بأسعاف القتيل خالد 

بل تركوه حتى تأكدوا من وفاته بصورة عكست وحشية هؤالء 

المجرمين الذين يرتكبون المزيد من الجرائم واالنتهاكات التي 

ب اليمنيين في ظل تواطؤ من قبل الجهات المعنية ادمت قلو

 بتأمين الطرقات في محافظة لحج وطور الباحة بشكل خاص 

وجاءت حادثة مقتل الشاب خالد عقب أيام قليلة من مقتل الطفل 

أكرم محمد يوسف العزعزي، على يد مليشيا “االنتقالي” التي 

الباحة يتزعمها القيادي صالح السيد اليافعي، في مديرية طور . 

قوات دفاع شبوة تنتشر في 
 مرخة العليا والسفلى

وسعت قواد دفاع شبوة التابعة لبقايا حزب المؤتمر ممثال  

انتشارها في مديريات    بمحافظ شبوة وطارق عفاش

المحافظة ممثله تهديدا هو االخر من نوعه على اإلنتقالي  

 .الجنوبي

وقالت مصادر عسكرية ان قوات اللواء الخامس دفاع شبوة 

رخة بدأت بإعادة االنتشار في مديريتي مرخة السفلى وم

 .العليا ومنطقة خورة، بمحافظة شبوة

ويحمل هذا اإلنتشار في ظاهره محاربة اإلرهاب اال انه  

يهدف لمنع توسع قوات اإلنتقالي في شبوة ومنع اي تهديد  

 يمكن تشكيله على نظام عفاش

الخاصة وقوات األمن   مطالب بمحاسبة القوات
 بشبوة 

زادت حجم المطالب في محافظة شبوة، بإقالة قيادات أمنية وعسكرية تابعة لمليشيات اإلخوان واخرى فاسدة،  

الت األمني، وتفشي حالة الفوضى والنزاعات القبليةعلى واقع االنف  . 

ودعا أبناء شبوة، المحافظ عوض العولقي بسرعة اجراء تغييرات شاملة ومحاسبة قيادات وافراد القوات  

الخاصة وقوات النجدة، واالمن العام وبقية الوحدات العسكرية، لوقف التدهور االمني المتفاقم في المحافظة 

 .منذ سنوات

ا على سرعة وأهمية نشر قوات دفاع شبوة في مدينة عتق وكافة قرى وأرياف المحافظة، بهدف  وشددو

القضاء على االختالالت األمنية السائدة، ودحر الفوضى األمنية التي تصنعا وتغذيها القيادات االمنية الحزبية  

 .المتخاذلة

 

 

 

جريمة جديدة في شبوة.. مسلحون يقتلون سائق  
 قاطرة من أسرة باحاج 

بوة الخاضعة لسيطرة مليشيا عوض  تزداد الجرائم الناتجة عن حالة الفوضى واإلنفالت األمني في محافظة ش

عثر مواطنين يوم امس في منطقة الثنيه بصحراء مديرية عرماء على احدى  بن الوزير وطارق عفاش حيث

القواطر دون سائق ومحركها يعمل وقد اطلق عليها الرصاص ليعطب عجالتها باالضافه لعدد كبير من الطلقات  

 .الفارغه

كيتها الحد ابناء شبوة من اسرة باحاج يدعى ياسر باحاج حيث تعرضت  و قالت مصادر ان القاطرة تعود مل

 .القاطرة لسطو مسلح أخذ المسلحين السائق وقتله في مكان آخر

ياسر باحاج” مقتوال شمال صحراء عرماء دون   واكدت المصادر أنه تم اليوم العثور على سائق القاطرة”

 .معرفة القاتل الذي ال زال مختفي الى االن

ذلك ضمن مسلسل الجرائم التي داهم محافظة شبوة بعد سيطرة تيار المؤتمر عليها وبتضحيات قوات   يأتي

 .العمالقة

 

 

 

 

 حريق يلتهم سوق الحنظل التراثي بتريم حضرموت 

شب حريق هائل فجر اليوم السبت، في سوق الحنظل بمدينة تريم الواقعة في وادي حضرموت، وسط خسائر  

 .في عدد من المحال التجارية

وامتدت النيران إلى وسط السوق حيث اندلع الحريق في عدد كبير من المحال، حيث هرع العشرات إلى إخماد  

 .النيران

الحريق الهائل إلى وقوع خسائر مادية كبيرة ألصحاب المحال في السوق، بينما لم تسجل أي خسائر   وأدى

 .بشرية بين المواطنين

ويعرف سوق الحنظل بمديرية تريم بأنه أحد أقدم األسواق وأشهرها، حيث يقع وسط المدينة، ويعد من  

 معالهما التراثية في المنطقة

 



 
               

 

 3صفحه 

تنظيم القاعدة يعدم ذبحا قيادي  
 في الحزام األمني بلودر 

عاود تنظيم القاعدة نشاطه اإلجرامي من جديد في   

محافظات الجنوب بدءا من أبين والضالع مرورا الى لحج  

والمكال بدعم سعودي سخي ورعايه من بقايا نظام عفاش  

 .الممثله بالمجلس الرئاسي وطارق عفاش

عناصر القاعدة أمس    اعدمت   وفي جريمه جديده

مسؤول -ذبحا بالسكين القيادي/ياسر السعدي  الخميس 

 االمداد العسكري للحزام االمني بلودر 

هذا وقد اختطف القيادي السعدي والمحسوب على اإلنتقالي 

الجنوبي قبل يومين من لودر حيث تم اختطافه من قبل  

 .مسلحين يستقلون دراجه ناريه

ومليشيا اإلخوان بالوقوف  ويتهم اإلنتقالي طارق عفاش  

خلف االستهدافات التي تطال قيادات المجلس سيما وأن  

الخالفات تتفاقم بين هذه االطراف المتنازعة على حكم  

 .الجنوب

 

 

 

 

 

اإلنتقالي يحذر من عمليات  
 التجنيد في أبين

تصعيد جديد ضد مجلس الرئاسة حذر المجلس اإلنتقالي  في

الجنوبي من عمليات التجنيد التي يقوم بها مايسمى لواء  

 .اليمن السعيد في محافظة أبين والتي وصفها بالمشاهدة 

وجددت الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقالي الجنوبي في  

مديرية المحفد بمحافظة أبين، في اجتماعها اليوم السبت،  

إدانتها األعمال المشبوهة لتجنيد الشباب من جهات  

 .مجهولة

وحذرت من محاوالت تجنيد الشباب العاطلين عن العمل  

واستغاللهم جراء الظروف المعيشية الصعبة وانعدام فرص 

 .العمل

وتطرق االجتماع برئاسة نائب رئيس الهيئة مهدي عبدهللا 

لفصل  مقبل، على التوصيات المقرر العمل بها، وخطط ا

 .الثالث من العام الجاري ومناقشتها باالجتماع المقبل

 

 استفزازات اإلخوان ونذر الحرب الجديدة

وذلك في ظل ما تمارسه المليشيات اإلخوانية اإلرهابية من  تنجه األمور في الجنوب نحو االنفجار الشامل 

 .ممارسات استفزازية تنذر بأّن الفترة المقبلة قد تشهد حالة من الصدام تقضي على فرص االستقرار

في مختلف المناطق التي تنشط فيها المليشيات اإلخوانية، ترفض هذه العناصر االنسحاب من الجنوب من  

يت احتاللها للجنوبمنطلق مسعى خبيث لتثب . 

ممارسات اإلخوان اإلرهابية تصنع توترا حادا لن تهدأ وتيرته إال من خالل الدفع نحو طرد هذه المليشيات  

اإلرهابية من محافظات الجنوب بشكل كامل، ال سيّما أن اغلب المعلومات الواردة من أي منطقة تتواجد فيها  

على نحو مروع  تشير إلى أن األمور في طريقها نحو االنفجار . 

إصرار المليشيات اإلخوانية على هذه الممارسات ومن ثم االندالع المحتمل للصراع ينذر بأن المرحلة المقبلة  

 .قد تشهد الجولة األخيرة من الحرب

القوات المسلحة الجنوبية باتت تملك قوة حاضرة على األرض، في مختلف محافظات الجنوب، ومن ثم لن  

ألي استهداف للمحافظة على المكاسب التي تحققت طوال الفترات الماضية تترك أراضيها تتعرض   . 

وفيما تحرص قيادة القوات المسلحة وكذا القيادة السياسية الجنوبية، على شحذ همم قواتها استعدادا لمواجهة 

مسلحة أمٌر غير  أي توترات، فإّن اإلرهاب التي توجهه قوى صنعاء اإلرهابية يشير إلى أّن حدوث مواجهة 

 .مستبعد على اإلطالق

 

 

 

 

 

 

 

تعيينات مجلس القيادة قنابل موقوتة ومسودة الهتار  
 غير توافقيه وتجسد رؤية حزب اإلصالح 

 .شن صحفيون جنوبيون هجوما حادا على المجلس الرئاسي متهمين إياه بقيادة حرب تستهدف الجنوب

امج قضايانا على قناة الغد المشرق إن المجلس الرئاسي  وقال الصحفي أنور التميمي أثناء مداخلته في برن

محلك سر في ملف الخدمات ومنشغل بتعيين قنابل موقوتة بداخله في مقدمتهم الوزير المعادي للقضية  

 .”الجنوبية

وأضاف التميمي أن هناك بادرة أمل ظهرت مع تشكيل المجلس الرئاسي في العديد من الملفات وما سمعنا من  

التي حصلت جاءت عكس المتوقع وكانت صادمة للجميع  لكن التحركاتتصريحات و ”. 

من جانبه قال الصحفي، ياسر اليافعي في مداخلته إن مسودة حمود الهتار لم تكن توافقية وجسدت رؤية حزب 

 ”اإلصالح من الوحدة والقضية الجنوبية وتجاوزت اتفاق الرياض

رجال حزب اإلصالح وبالتالي عكست رؤيتهم ال رؤية الجنوبيين   وأضاف اليافعي أن اللجنة شكلت غالبيتها من 

وال عملت على إيجاد التوازن الذي يأمله الجميع والذي يهدف إلى لم الشمل وتوحيد الصف لمواجهة مليشيات  

 .”الحوثي إضافة إلى معالجات األخطاء السابقة

 



 
               

 

 4صفحه 

سياسي جنوبي يهاجم  
المجلس الرئاسي: لن يتنازل 

 الجنوبيين عن حقهم 

شن قيادي وأكاديمي جنوبي هجوما حادا على مجلس  

الرئاسة الذي يحاول اعادة نظام عفاش من جديد مؤكدا أن  

 الجنوبيين يستطيعون حماية أنفسهم

الجنوبي ” حسين لقور”: هل   وقال الدكتور،والسياسي

أصبح ممثلو اليمن في مجلس القيادة الرئاسي يستعجلون  

 معركة هرمجدون الحاسمة بين الجنوب العربي و اليمن؟

وسخر لقور من المجلس قائال: من عجزوا عن تحريك  

طربال في قريتهم و فتح طريق أقل و أضعف من مواجهة  

 .شعب الجنوب

قية نظام صالح: لم ينخ أو واضاف مهاجما طارق عفاش وب

يضعف شعب الجنوب أمام قوة عفاش و يتنازل عن هدفه و 

 .هو في وضع أقل قدرة مما هو عليه اليوم

 

 

 

 

 

نقابة االتصاالت تهدد بالتصعيد 
بعد اختطاف قوات أمنيه احد 

 موظفيها

تستمر القوات األمنية في عدن مضايقة المواطنيين والتنكيل 

واالختطاف دون وازع يردع جرائمهم  بهم بعمليات االعتقال

حيث اتهمت اللجنة النقابية لبريد عدن في بيان القوات  

 .األمنية باختطاف أحد النقابيين في عدن

وطالبت النقابة وزير االتصاالت ورئيس الهيئة العامة للبريد 

والتوفير البريدي باتخاذ االجراءات القانونية الُمطالبة  

عبدالجبار سالم والذي تم    باالفراج عن الموظف وهيب

اختطافه من قبل قوات امنية غير معروفة بحسب ماصرح  

2022يونيو  5به اسرته سابقا عند اختطافه يوم االحد   

ودعت النقابة وزير االتصاالت ورئيس الهيئة العامة للبريد 

والتوفير البريدي قيامهم بواجبهم تجاه زميلهم المختطف  

أي جهة أمنية اعتقلتهوالعمل على إطالق سراحه من  . 

وهددت النقابة بالتصعيد في حال لم يتم اإلفراج عن زميلهم 

 .من قبل القوات األمنية التابعة لإلنتقالي في عدن 

 

مسودة نظام داخلي تهّمش »االنتقالي«: خالفات  
 »الرئاسي« تتعّمق 

مسودة قانون القواعد الناظمة  أضيف خالف جديد إلى خالفات »المجلس الرئاسي« الكثيرة، بعد تسريب 

للمجلس، والتي تعطي لمحةً عن الصالحيات الموّسعة المعطاة لرئيسه، رشاد العليمي، وكأنه رئيس دولة، ال  

رئيس مجلس انتقالي مهّمته التفاوض مع »أنصار هللا« لوضع حّدٍّ للحرب. ويَبرز من بين المعترضين  

ياً، نظراً إلى تغييب »القضية الجنوبية«، ومنع أّيٍّ من أعضاء  خصوصاً، »المجلس االنتقالي« المدعوم إمارات

 .»الرئاسي« من قيادة وحدات أمنية، ما يعني تقليم نفوذ األّول ورئيسه عيدروس الزبيدي

يوماً بعد يوم، تتّسع رقعة الخالف بين القوى المدعومة من الرياض، وتلك المدعومة من أبو ظبي، في  

التحالف«. وإذ لم تقتصر الخالفات على دْمج التشكيالت األمنية والعسكرية التابعة  المناطق الخاضعة لسيطرة » 

للطرفَين في إطار واحد، مثّلت الصالحيات الُمعطاة لرئيس »المجلس الرئاسي«، رشاد العليمي، مشكلة يمكن  

علّق بالتعيينات في  أن تطيح توليفة المجلس، بعد تسريب مسودة قانون القواعد الناظمة لعمله، سواًء في ما يت

المناصب القيادية األولى، أو الحّق في إعالن حالة الطوارئ. وهي صالحيات أعطت للعليمي حّق التصّرف  

كرئيس منتَخب لدولة مركزية، ال كرئيس مجلس قيادة لمرحلة انتقالية مؤقّتة، وفي مهّمة محّددة: التفاوض  

 .«مع »أنصار هللا

تركيبة »الرئاسي« منذ اإلعالن عن تشكيله، إاّل أن تسريب مسودة القانون  رغم أن االنقسامات تعصف ب  وعلى

الُمشار إليها، أّجج الخالف بين »المجلس االنتقالي« من جهة، و»الرئاسي« من جهة ثانية، بعدما رفض  

ما اتُّفق   األّول كل ما جاء في المسودة، على اعتبار أنها لم تتطّرق إلى حّل »القضيّة الجنوبية«، استناداً إلى

عليه في مشاورات الرياض التي أفضت إلى تأسيس المجلس. غير أن َحَرد »االنتقالي« لم يتوقّف عند هذه  

اإلشكالية، بل انسحب على بند مْنع أّيٍّ من أعضاء »الرئاسي« من قيادة أّي وحدات أمنية وعسكرية، والذي  

صوصاً أن األخير يتزّعم قوات أمنية  يستهدف رئيس »االنتقالي«، عيدروس الزبيدي، بشكل مباشر، خ

وعسكرية لها السطوة األولى في عدن، وهي فرضت، خالل الشهَرين الماَضيين، شبه طوق أمني على المدينة  

الجنوبية لتحّد من حركة قيادة »الرئاسي« فيها، حتى أن العليمي نفسه لم يستطع التحّرك خارج مربع إقامته  

ولم يتمّكن من زيارة أّيٍّ من المؤسسات الحكومية، بل اقتصرت حركته على  شبه الجبرية في قصر المعاشيق، 

التنقّل بين القصر الرئاسي والمطار. وإن كانت المسودة تطّرقت إلى ملفّات تمثّل خطورة بالغة على سيادة  

لمحافظات  البلد، إاّل أن »االنتقالي« لم يعلّق عليها، إذ إنه يعارض فقط ما يتعلّق بتجريده من نفوذه في ا 

الجنوبية. أّما البنود المتّصلة بصالحيات الرئيس، ِمن ِمثل توقيع االتفاقات السياسية واالقتصادية والعسكرية  

واألمنية مع الدول، من دون موافقة مجلس النواب، فتمّس سيادة البالد وأمنها القومي، وتعطي للعليمي حّق  

الثروة النفطية والغازية، إضافة إلى فتح البالد على    التصّرف في الحدود والجزر، فضالً عن التصّرف في

 .مصراَعيها أمام التدخالت العسكرية الخارجية

 تعمل اللجان االقتصادية والعسكرية واألمنية كوزارات مصغّرة في ملفّات مهّمة بالتنسيق مع »التحالف 

واألمنية، المشكَّلة من قِبَل الرياض وأبو ظبي  في موازاة ما تقدَّم، يبرز دور اللجان االقتصادية والعسكرية 

لتقوم بدور موازٍّ لعمل »الرئاسي« والحكومة ومجلس النواب، إذ تعمل كوزارات مصغّرة في ملفّات مهّمة  

بالتنسيق مع »التحالف«. وشّكلت هذه اللجان واحداً من أهّم أسباب استقالة السفير مصطفى نعمان من  

الحة« التي أّسسها »الرئاسي«. ولفت نعمان إلى أن هذه اللجان تهدف إلى  عضوية »هيئة التشاور والمص

تحقير الوظيفة العامة، وتدمير ما تبقّى من مؤسسات عبر خْلق كيانات موازية. من هنا، يبدو واقع المجلس  

جيين، غير  مفّخخاً بالتدّخالت الخارجية التي كبّلته ببنود وصالحيات تحقّق بدرجة أساسية مصالح الرعاة الخار

أن تلك اإلشكاليات تقود »الرئاسي« نحو االنفجار، خصوصاً أن اللجنة العسكرية المشتركة المخّولة دمج  

الميليشيات، لم تستطع، حتى اآلن، عقد اجتماع لها، األمر الذي يكشف عن صعوبة مهّمتها المتمثّلة في  

تستطع خفض التصعيد ووقف الحشود المتبادلة  الهيكلة العسكرية واألمنية. ليس هذا فحسب، بل إن اللجنة لم 

 .بين الفريق المدعوم من الرياض وذاك المدعوم من أبو ظبي، في أكثر من محافظة جنوبية
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النخبة الحضرمية ترفض قرار المحكمة 
 باإلفراج عن الناشط جماجم 

حكمت المحكمة الجزائية بالمكال ببراءة الناشط السياسي  

هم التي وجهت اليه قررت االفراج عبد الفتاح جماجم من الت

 .عنه رفض القوات األمنيه التابعة لإلنتقالي الجنوبي

وقالت مصادر حقوقية ان النخبة الحضرمية ، رفضت  

االفراج عن الناشط السياسي الجنوبي عبدالفتاح جماجم 

المختطف منذ منتصف أكتوبر الماضي عقب صدور حكم من  

نة المكال ، المحكمة الجزائية المتخصصة في مدي   

و أكدت المصادر أن المحكمة حكمت ببراءة عبدالفتاح  

الربيعي جماجم من التهم الموجهة ، ووجهت بإخالء سبيلة 

، أال ان النخبة الحضرمية رفضت الحكم وتنوي إعاقة  

 االفراج عن جماجم لدواعي سياسية ، 

وكانت النخبة الحضرمية قد اعتقلت عبدالفتاح جماجم،  

منتصف أكتوبر الماضي بتهمة كيدية قيل انه تطاول على  

قوات النخبة الحضرمية بفيديوهات تحريضية باألمس ،  

وذلك بعد ان هاجم جماجم االمارات وكان في مهمة ، ضمن  

العشرات ممن كانوا في استقبال القيادي في الحراك  

باعوم العائد إلى حضرموت،   الجنوبي حسن  

ونشر تسجيالت مصورة تحرض على األجهزة األمنية في  

حضرموت، باإلضافة لكونه سبق وحرض ضد األمن  

والجيش في الجنوب، واإلساءة إلى قادة ورموز الجنوب،  

خدمتا إلخوان اليمن، الذي كان يتواجد تحت حمايتهم  

 .ورعايتهم في شبوة

 

 

 

 

مساكب  اندالع حريق في 
 شركة النفط بعدن

اندلع حريق اليوم الخميس في مساكب شركة النفط بعدن  

 .أدى إلى تضرر المساكب وجرح اثنين من العمال

في مساكب    وقالت مصادر محلية ان الحريق الذي نشب 

البنزين التابع لشركة النفط في ميناء الزيت في البريقة ادى 

رجه الثانيةإلى إصابة اثنين من العمال بحروق من الد . 

وقدم الطاقم الطبي في مستشفى مصافي عدن اإلسعافات  

 األولية الالزمه للمصابين 

 

المجلس الرئاسي يستهدف الجنوب سياسيا  
 وعسكريا وخدميا 

كشفت تحركات وقرارات مجلس الرئاسة اليمني عن استهداف المجلس للجنوب سياسيا وعسكريا وخدميا  

تنفيذها السعوديةوبخطوات صامته تدعمه في  . 

قرارات مجلس الرئاسة سياسيا بتعين مقربين من المؤتمر والحوثيين في السلك السياسي والعسكري أكد  

 .استهداف المجلس للجنوب ونواياه الخبيثة التي يراد بها أخضاع الجنوب لتوجيهات الشمال

ئيس المجلس ” رشاد العليمي  وأستاء جنوبيين مؤخرا من ظهور الصحفي المدعو عدنان الصنوي الى جنب ر

 .” في زياراته األخيرة للكويت والبحرين حيث يعد الصنوي من الصحفيين البارزين الذي استهدفو الجنوب

واكد جنوبيين ان العليمي كان قد عيّن المدعو الصنوي سكرتيرا صحفيا له، في خطوة تعكس أن هناك عملية  

تجاه كل القوى التي تناوئ الحوثيين، كما أن األمر يتعارض  استفزاز متعمدة ال توجه فقط ضد الجنوب لكن  

 .كليا مع مشاورات الرياض

في الجانب الخدمي يعيش الجنوب اسوأ حالة على مر العصور حيث تنعدم الخدمات كليا وسط تجاهل المجلس  

 .الرئاسي في توفيرها والتي اهمها الكهرباء و المياة وارتفاع األسعار وانهيار العملة

ي الجانب العسكري يعمل الرئاسي على تحشيد الجنوبيين ضد أبناءه كما يفعل في أبين من بناء لما اسماه  وف

الوية اليمن السعيد وفي شبوة بناء مايسمى قوة دفاع شبوة والتي الهدف منها مواجهة قوات اإلنتقالي كما  

ومفضوحه يغض عنها اإلنتقالي  يعمل على استقدام التعزيزات من الشمال الى الجنوب في خطوات مدروسه 

 ولم يكشف بها الجنوبيين 

 

 

 

 

 

 

شبوة…اشتباكات بين مليشيا اإلخوان وقوات  
 اإلنتقالي 

للتحالف في شبوة حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل اإلصالح    تستمر الصراعات بين االطراف المواليه

 .والمجلس االنتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة

وقالت مصادر محليه ان محافظة شبوة شهدت توتراً عسكرياً جديداً وتمرداً عسكرياً من قبل قوات األمن  

القرارات التي أصدرها مدير أمن شبوة بتعيين  الخاصة التي يقودها عبدربه لعكب المحسوب على اإلصالح بعد 

 .قيادات جديدة في هذه القوات المحسوبة على اإلصالح

وأكدت المصاظر أن المئات من عناصر دفاع شبوة، الموالية لإلنتقالي، طوقت معسكر األمن الخاص، في تخوم  

جمعات قوات شبوة باألسلحة مدينة عتق، بعد رفض لعكب، تنفيذ القرارات الجديدة، ما دفع األخير لقصف ت

 .الخفيفة

وأوضحت المصادر أن مجاميع من دفاع شبوة حاولت إقتحام البوابة الشرقية للمعسكر، والتي تتخذه قيادات  

 .األمن الخاصة مقرا لها، ما أدى إلى اندالع اشتباكات عنيفة بين الطرفين

ا، إال أنها ماتزال مستمرة حتى اللحظةولم يعرف بعد ما إذا كانت اإلشتباكات قد أسفرت عن سقوط ضحاي . 

 

 



 
               

 

 6صفحه 

تفاصيل جديدة حول اختطاف  
تنظيم القاعدة قيادي في 

 الحزام االمني بأبين

اختطف تنظيم القاعدة اإلرهابي أمس الثالثاء مسؤول  

 .التموين لقوات الحزام األمني قطاع لودر محافظة أبين

وتفيد التفاصيل بحسب أحد المصادر في مديرية مودية الذي 

كان حاضر وقت اختطاف مسؤول تموين حزام لودر ياسر 

السعدي”ان ثالثة عناصر ملثمين على متن سيكل صباح  

اليوم الثالثاء قاموا باعتراض السيارة التي كان يستغلها  

المذكور في مفرق كبران وقاموا بانزال الركاب الذين كانوا 

معه من المنطقة واقتادوه إلى جهة مجهولة امام أنظار  

 .”الجميع

يأتي ذلك وسط توسع كبير لنشاط تنظيم القاعدة وانتشاره  

في أبين ولحج واقترابه من عدن وسط اتهامات للتحالف  

 .بدعمه للنيل من قوات اإلنتقالي الجنوبي 

 
 
 
 
 
 
 
 

اإلنتقالي يدعو المجلس الرئاسي 
ياسية لترك المكايدات الس  

أرسل اإلنتقالي الجنوبي اليوم األربعاء رسائل عدة لمجلس  

القيادة الرئاسي موضحا فيها عدم قدرته تمرير اي قرارات  

 .او توجيهات دون موافقة اإلنتقالي 

وفي اجتماع العضاء االنتقالي استعرض فضل الجعدي،  

نائب أمين عام هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي، في 

مانة العامة اليوم األربعاء، تطورات الوضع  اجتماع لأل

 .السياسي الراهن

وشدد على أن المجلس في تحالف لتحرير األرض وحماية  

أمن الجنوب، مؤكدا أن تحقيق اي تقدم يتطلب وضع األمور 

في نصابها بعيدا عن المكايدات السياسية على حساب قضية 

 .شعب الجنوب

سياسية، واقتصادية، وخدمية،  وأضاف أن المعركة اليوم 

موضحا أنا التركيز على تحقيق القضايا الخدمية للناس،  

مشددا على أن المجلس يعمل بحكمة استنادا إلى تنامي  

 قوته وإرادته وعزيمته وإيمانه بقضية شعب الجنوب 

 

اإلنتقالي يرفض مسودة ” الهتار” ألعمال  

 مجلس الرئاسة

عبّرت القيادة الجنوبية عن غضبها الحاد من مسودة القواعد المنظمة ألعمال مجلس القيادة   

وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني واالقتصادي، والتي قّدمها اإلخواني حمود الهتار إلى مجلس  

 .القيادة الرئاسي

جلس االنتقالي، اجتماعها الدوري برئاسة  الرفض الجنوبي جاء خالل اجتماع اللجنة االقتصادية العليا للم

 .الدكتور محمد علي متاش، رئيس اللجنة

اللجنة ناقشت مشروع قانون القواعد المنظمة ألعمال مجلس القيادة الرئاسي، وعبّرت عن رفضها لهذه  

 .الوثيقة التي غيبت قضية شعب الجنوب، والتي هي ال تعبر عن مخرجات مشاورات الرياض

المسودة تضمنت منح مكتب رئيس المجلس واألمانة العامة صالحيات كبيرة، يمكن أن تجعل من مسار عمل  

 .المجلس الرئاسي يمضي في اتجاه مغاير تماما لحالة التوافق التي تمخضت عن مشاورات الرياض

ها أن الجنوب ال  موقف المجلس االنتقالي الرافض لهذه المسودة، يبعث برسالة سياسية بالغة األهمية مفاد

 .يسمح مطلقًا بتهميشه، وأنه سيظل متمسًكا بمخرجات مشاورات الرياض التي تم التوافق بشأنها

المسودة التي تم تقديمها لم يتم إعالنها بشكل رسمي ولم تُطرح حتى للنقاش من األساس، وهذا راجع إلى  

ة بشكل فعلي ومنحها غطاء قانونيامحاولة عدم إثارة الغضب بشكل عام في الجنوب، حتى تمرير المسود . 

إال أّن رفض المجلس االنتقالي لتلك الخطوة تناغم بوضوح مع حجم الغضب الجنوبي العارم من جراء 

 .محاوالت أعداء الجنوب لتغييبه وتهميشه لضرب مسار قضية الشعب العادلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظيم القاعدة يوسع انتشاره في مديريات يافع بلحج

تنظيم القاعدة اإلرهابي في الفترة األخيرة بمحافظة أبين ومديريات يافع بلحج محاوال تطويق  نشط  

 عدن التي يحشد إليها طارق عفاش منذ فترة كبيرة 

وقالت مصادر محليه انه بعد أسابيع من انتشار عناصر التنظيم في عدد من مديريات محافظة أبين ، كثفت  

ركاتها في عدد من مديريات يافع بمحافظة لحج ، ونفذت العناصر اإلرهابيه  عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي تح

االثنين إعادة انتشار واسع في يافع وفي مناطق قريبة من المناطق الحدودية الواقعة بين يافع الحد ومديرية  

اء تحركات  الزاهر في محافظة البيضاء ، وهو ما يؤكد وقوف السعودية وراء هذا االنتشار سيما وأنها تقف ور

 . القاعدة في أبين

وأكدت مصادر قبلية في محافظة لحج ، أن مجاميع جديدة تابعة لتنظيم القاعدة اإلرهابي وصلت خالل الساعات  

الماضية إلى محافظة لحج، قادمة من محافظة أبين ،وبدأت باإلنتشار في مناطق يافع، وعلى رأسها مديرية  

طرق المؤدية من يافع إلى مدينة عدن وفقاً المصدر نفسهالحد، ونصبت طرق تفتيش على إمتداد ال  . 

وكان تنظيم القاعدة قد كشف عن تواجده مؤخراً بشكل واضح في مديريات يافع ، وأبدت مصادر قبلية  

 . مخاوفها من قيام عناصر التنظيم بتحويل عدد مناطق يافع في لحج كمركز تدريب له
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سر جولة العليمي  
اإلنتقالي يعرقل أعمال  للخارج…

 الرئاسي 

كشفت مصادر مطلعة عن سر زيارة رئيس مجلس  

الرئاسة اليمني ” رشاد العليمي” لدولة الكويت ومنها  

 .إلى دول أخرى

وحسب المصادر فان الزيارة تهدف إلى جمع ضغوط  

للقبول بعملية دمج القوات    دوليه على المجلس اإلنتقالي

المسلحة وترك العراقيل التي يفرضها اإلنتقالي على  

 .مجلس الرئاسة

وتؤكد المصادر ان العليمي يتهم اإلنتقالي بفرض عراقيل  

تجاه مجلس الرئاسة ومنعه من تنفيذ قراراته في محاولة  

 . للسيطرة على المجلس و إفشاله

قالي لجأ مؤخرا  ويرى موالين لمجلس الرئاسة ان اإلنت

الستقطاب قيادات مواليه لهادي في السلك العسكري  

 .واغراءهم بمبلغ ماليه كبيره الفشال عملية دمج القوات

 

 

 

 

ابتزاز اإلخوان يدفع التجار  
 لإلضراب في تعز 

شهدت محافظة تعز إضرابا شامال للمحالت التجارية في   

زاز  شارع التحرير، ردا على االعتداءات وعمليات االبت

 .المتكررة للتجار من قبل عصابات إخوانية

وتسود في المحافظة حالة سخط جراء إفالت العصابات  

الموالية لقيادات إخوانية من القانون وغياب أي تحرك  

 .من الجهات األمنية لضبطهم وحماية الممتلكات الخاصة

 

 

 

 

 المبعوث األممي يصل صنعاء 

وصل مبعوث األمم المتحدة لليمن هانز جروندبرج، منذ   

 .قليل إلى مدينة صنعاء لعقد مباحثات مع الحوثيين

وتهدف المناقشات بحسب بيان لمكتب المبعوث األممي  

لليمن، إلى تنفيذ الهدنة وتعزيزها، وتطبيق اقتراح األمم  

المتحدة إلعادة فتح الطرق في المحافظات، إضافة إلنجاز  

ير االقتصادية واإلنسانيةالتداب  . 

 

اإلنتقالي يصعد ضد مجلس الرئاسة ويطوق قصر  
 المعاشيق بقوات الحزام األمني 

عقب    في خطوة تصعيديه من المجلس اإلنتقالي تجاه مجلس الرئاسة في عدن طوقت قوات اإلنتقالي قصر المعاشيق

 ساعات فقط من مغادرة العليمي للقصر 

وقالت مصادر محليه أن المجلس اإلنتقالي، دفع اليوم اإلثنين، بفصائله األمنية مجددا إلى شوارع مدينة عدن، في  

 .خطوة تصعيديه ضد مجلس الرئاسة

ينة عدن، متوجها إلى  وجاء انتشار قوات اإلنتقالي ، تزامنا مع مغادرة رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، مد

 .الكويت

وأكدت المصادر أن المئات من عناصر الحزام األمني التابعة لإلنتقالي انتشرت خالل الساعات الماضية في مديريتي  

 .كريتر وصيرة، بالقرب من قصر معاشيق، الذي يتخذه رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي مقرا لهما

إلستغالل غياب العليمي عن عدن، إلعادة سيطرته األمنية على المدينة، بعد  ولم يعرف بعد ما إذا كان اإلنتقالي يسعى 

 .إزاحته لصالح قوات طارق صالح، أم رسالة تهديدية للرئاسي، لإلنقالب عليه

ويسعى اإلنتقالي للضغط على مجلس العليمي، عقب مساعي األخير لهيكلة فصائله العسكرية واألمنية، وهو ما يعتبره  

ي، تهديد وجودي لقواعده في المشهد المجلس الجنوب . 

 

 

 

 

 احتجاجات في أحور تطالب بطرد قوات اإلخوان 

شهدت مديرية احور محافظة ابين صباح االثنين مسيرة سلمية جماهيرية حاشدة تطالب بخروج القوات العسكرية  

 .بقيادة لؤي الزامكي والقفيش والجعري من المديرية التي انتشرت بكثافة في احور وتقوم باعمال استفزازية لالهالي

ارع الشهيد سالم عوض الساحمي ذهاباً واياباً حاملين وانطلقت المسيرة بجموع غفيرة من امام سوق النحل وجابت ش

 .الشعارات والالفتات والهتافات المنددة والمطالبة بخروج تلك القوات العسكرية من المديرية

وقال المتظاهرون ان هذه القوات القادمة من شقرة تريد السيطرة على مديرية احور مؤكدين بان المديرية يوجد فيها  

مشاة حتى يقوم بالمهام المناطة به 111در على حمايتها كما ناشدوا بتعزيز اللواء القا 111اللواء  . 

وطالب المتظاهرون قوات التحالف العربي والمجلس الرئاسي باخراج هذه القوات من مديرية احور كون هذه القوات 

 جاءت من دون علم السلطة او المشائخ او االجهزة االمنية والعسكرية 

ن المسؤولية الكاملة لقوات التحالف والمجلس الرئاسي في حال انفجار الوضع في المديرية، مؤكدين وحمل المتظاهرو

 .ان تمركز هذه القوات في المديرية يعتبر خرقاً التفاق الرياض

 

 



 
               

 

 8صفحه 

بدال عن تكريمه…قوات أمنيه  
تعتقل مسؤول في محافظة عدن 

بعد أيام من كشفه عملية  
 اختالس كبيره 

في واقعة غريبة تكشف تكوين عصابات من المسؤولين  

للقيام بعمليات نهب وخلسة لمؤسسات الدولة بشكل منظم 

تعرض مدير نظم المعلومات ببريد محافظة عدن وهب  

عبدالجبار سالم لالعتقال من قبل مسلحين يرتدون بزات  

 . امنية بحسب بالغ اسرته

ا باختطافه وقالت اسرته ان مسلحين اعترضوا طريقه وقامو 

الى جهة غير معروفة بعد اسابيع قليله من كشفت عمليات  

 اختالس ألموال محافظة عدن 

وقالت مصادر في البريد ان سالم كان على رأس عدد من  

الموظفين الذين انجزوا قبل حوالي أسبوعين تقريرا احيل  

الى النيابة العامة يتضمن تأكيدات على قيام مسئولين بنهب 

باموال تقدر بعشرات الماليينأموال البريد   . 

وأشارت المصادر الى ان سالم ورفاقه نجحوا في استكمال  

ملف القضية واستعادة جزء من األموال المنهوبة بحسب  

 . تأكيد سابق من اإلدارة السابقة

واستغرب موظفو البريد كيف يتم اعتقال الموظف وهب بدال 

ثل هذه  من تكريمه على ماقام به حيث يكشف القيام بم 

األعمال الحالة السيئة التي تشهدها مؤسسات الدولة بشكل 

 .عام

 

 

 

 

 

عدن..قتلى وجرحى في  
 اشتباكات مسلحة بالشيخ عثمان 

يستمر القتل في محافظة عدن االي عجزت كل القوات  

المتناحرة فيها من تثبيت األمن بها حيث سقط قتيل وجرح  

اخرين إثر اطالق نار في سوق القات بالشيخ عثمان 5و . 

وقال مصدر محلي ان اشتباكات اندلعت بين اطراف متنازعة 

من المقاوتة داخل سوق قات الشيخ عثمان تسببت بسقوط  

رحىقتلى وج . 

اخرين كحصيلة   5وافاد مصدر طبي بسقوط قتيل وجرح و

 .اولية لضحايا االشتباكات 

 

الهبة الحضرمية تصعد…منع تصدير مليوني 
 برميل وتحذير للمجلس الرئاسي 

منعت قيادة الهبة الحضرمية المشكلة من قبائل حضرموت الموالية للمجلس االنتقالي المدعوم من اإلمارات    

مجلس القيادة المشكل من السعودية من تحميل باخرة عمالقة بالنفط الخام المنتج من المحافظة ، بحجة  

 .استمرار نهب ثروات حضرموت في وقت يعاني أبناؤها من انقطاع الكهرباء

قالت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت )حرو(، في بيان: “قبل أيام وضعنا أمام مجلس القيادة أهم مطلب  و

ألبناء حضرموت وهي الكهرباء بالرغم من أنه كانت توجيهات سابقة بهذا الشأن، واليوم نقف أمامها وبقوة  

 .”أمام قدوم أول باخرة للمجلس لتحميل نفط حضرموت

ال نتحمل وعود وأهلنا يتجرعون الحرارة لحظة بلحظة وبلحظة وأمام تنفيذ عملي يجب   وأضافت: “إننا اليوم

 .”أن نراه أمام أعيننا لتنفيذ المطالب وبشكل عاجل

وتابعت: “إننا نحذر من تحميل نفط حضرموت دون االلتفات لمطالبها ونحمل مجلس القيادة والحكومة  

 .”مسؤولية تحميل باخرة النفط من الضبة

قيادة الهبة الحضرمية، المحافظ نائب رئيس مجلس القيادة فرج البحسني “المسؤولية الكاملة بدرجة  وحملت

 .”أساسية في حال تحميل الباخرة دون تحقيق المطالب الرئيسية للمحافظة

قادمة  وصلت الثالثاء للمرة الثانية إلى ميناء الشحر بحضرموت  apolytares وكانت ناقلة النفط العمالقة

  270من الصين لنهب أكثر من مليوني برميل من النفط الخام اليمني عبر ميناء الشحر، بقيمة تزيد عن 

 .مليون دوالر وفق بورصة خام برنت، حسب مصادر

 

 

 

 

 

 

المهرة…إضراب شامل للتجار والمستوردين في منفذ 
 شحن 

المواطنين بحرب الخدمات وغالء األسعار حيث أعلن  تواصل حكومة المناصفة والمجلس الرئاسي استهداف  

 .عدد من التجار والمستوردين، اإلثنين، اإلضراب الشامل في منفذ شحن البري، بمحافظة المهرة

وقالت مصادر محلية أن اإلضراب يأتي ردا على قرار رفع حكومة معين رسوم التحسين على البضائع في  

لبالدمختلف الموانئ والمنافذ التجارية با  . 

وأوضحت المصادر أن التجار والمستوردين أعلنوا اإلضراب الشامل، حتى إشعار آخر، إحتجاجا على فرض  

 .رسوم جديدة على البضائع القادمة عبر المنفذ

وأشارت المصادر أن جميع المستوردين يشكون من “األتاوات”، الغير شرعية، التي يتم تحصيلها من قبل  

ات” قانونيةفصائل التحالف، دون “سند  . 

وكانت حكومة معين عبدالملك، قد فرضت األسبوع الماضي، رسوم جديدة على البضائع القادمة عبر ميناء  

لاير، في عملية رفع غير مسبوقة، ما تسبب   1000رياالت إلى  10عدن، بعد رفعها رسوم التحسين من 

 .بإرتفاع جنوني ألسعار السلع الغذائية واألساسية

 

 



 
               

 

 9صفحه 

شباب عدن يدعون المواطنين  
للخروج في،احتجاجات غدا األثنين  

 في ساحة البنوك بكريتر 

نتيجة تجاهل المجلس الرئاسي لما يحدث من انهيار  

#شباب_عدن جميع  للخدمات في عدن والجنوب اجمع دعا

ابناء #عدن إلى الخروج في مسيرات حاشدة للمطالبة  

بتوفير الكهرباء والخدمات األساسية وايقاف االنهيار  

 .. االقتصادي وتدهور الوضع المعيشي وغالء االسعار 

لبنوك في كريتر نقطة تجمع المحتجين  وحدد الشباب ساحة ا

م 2022/6/6صباح غداً األثنين 9الساعة   األحرار . 

يأتي ذلك وسط انهيار للخدمات وغالء لالسعار وسط تجاهل 

المجلس الرئاسي والتحالف لما يحصل من معاناة  

 .للمواطنين

 

 
 
 
 
 
 
 

الغموض يلف مقتل حارس ديوان  
 محافظ لحج في منزله 

الغموض مقتل أحد أفراد حراسة بوابة ديوان محافظة يلف 

 .لحج داخل منزله

وقالت مصادر خاصة ان الحارس ويدعى فضل  

قتل بمنزله بمنطقة جعولة في ظروف غامضة    الصبيحي

 وفتحت التحقيقات للكشف عن مالبسات مقتله 

ونعى أفراد حراسة بوابة ديوان المحافظة وفاة زميلهم  

عازيهم الى اسرته وذويه ، معبرين فضل الصبيحي ونقلوا ت

حزنهم على رحيله بصورة أليمة سائلين المولى ان يتغمده  

 .بواسع رحمته

استمرار اإلحتجاجات الغاضبة في  
 المكال

تستمر لليوم الثاني على التوالي االحتجاجات الغاضبة في  

 .مدينة المكال للمطالبة بتحسين الخدمات

كة النفطة حتى تلبية  وأغلق المحتجون ميناء المكال وشر

 .مطالبهم األساسية

وقال المحتجون أنهم مستمرون في االحتجاجات حتى تُلبي  

 .لهم الحكومة مطالبهم األساسية التي يطالبون بها

وردد المحتجون هتافات تطالب بتوفير الخدمات األساسية  

وهي الماء والكهرباء او رحيل الحكومة والمجلس  

 .الرئاسي

اقصاء كوادرها في السلك أبين…من 
 السياسي الى حشد ابناءه لمحارق الموت 

أثارت التحشيدات العسكرية التي يدعمها التحالف في محافظة أبين والتي تركز على تجنيد شباب أبين تحت  

 .مسمى ألوية اليمن السعيد حفيظة الساسة الجنوبيين الواعيين بما يخطط له التحالف من تدمير الجنوب

يون ان اقصاء السعودية محافظة أبين وكوادرها من المشاركة في القرار السياسي للبلد والتوجه  ويرى سياس

لتجنيد ابناء المحافظة ضمن تحشيداتهم لقتال الحوثيين يعد مخطط ممنهج يستهدف المحافظة بالدرجة األولى  

وعيهم بما يحدث من مؤامره   ويمهد لقتل اكبر قدر من ابناء أبين الذين قل تواجدهم في جبهات القتال نتيجة

 .على اليمنيين والتي يقودها التحالف

وفي هذا السياق أعلن القائد عبدهللا شيخ السعيدي قائد لواء اليمن السعيد محافظة ابين والمدعوم من  

السعودية لتجديد ابناء ابين عن البدء بتشكيل اللواء الجديد وبدء التسجيل الفعلي للواء والذي والذي يتم  

داده لمواجهة الحوثييناع . 

هذا التوجه الخطير من السعودية يعد بمثابة اعالن ثاني للحرب على ابناء أبين حيث وقد اقصت ابناء  

المحافظة من السلك السياسي في الدولة وتسعى لتكليفهم بحرب الحوثيين في الوقت الذي فشل فيه طارق  

 .عفاش وقوات المقدشي من مواجهتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مساعي إخوانيه إلفشال مهمة هيثم قاسم في دمج  
 القوات المسلحة 

تشير األحداث المتعاقبة بعد تشكيل اللجنة األمنية المكلفة بعملية دمج القوات المسلحة الى مساعي اخوانيه  

 .الفشال مهمة اللجنة في القريب العاجل

اإلرهابية الستباق مهمة اللجنة األمنية  وفي هذا القبيل كشفت مصادر إعالمية عن محاوالت مليشيات االخوان  

والعسكرية المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي، االثنين الماضي إلعادة هيكلة القوات المسلحة واالمن  

عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، لمحاولة الزج بأكبر   59بموجب إعالن نقل السلطة، مكونة من 

ها الذين تم استخدامهم في معاركها الداخلية في كشوفات الجيش واألمنقدر من أعضاءها والموالين ل  . 

وأوضحت المصادر ان عمليات الترقيم بدأت منذ يومين في محافظة تعز اليمنية وبشكل غير معلن، يقودها  

د  اإلخواني محمد سالم الخوالني القائد السابق للشرطة العسكرية بتعز والمتهم بتفجير الصراع في ريف تعز ض

م والذي انتهى بسيطرة مليشيات اإلخوان عليها، وان الخوالني قام بتوزيع  2020مدرع عام  35قوات اللواء 

المئات من استمارات ترقيم تابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى “كتيبة الطوارئ”، وذلك بتوجيهات من قبل  

تعداد قوات الجيش واألمن بتعز  الوزير إبراهيم حيدان، وان عملية الترقيم لتشكيل أمني جديد رغم ان 

ألف فرد وضابط  50والخاضعة لسيطرة االخوان يتجاوز الـ  . 
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قيادي في اإلنتقالي يحذر من 
استغالل عوز ابناء أبين للرمي بهم 

 في محارق الشمال
القت عمليات تجنيد ابناء أبين والجنوب والحشد بهم الى  

جبهات القتال ضد الحوثيين استنكار كبير من الساسة  

 الجنوبيين وعلى رأسهم قيادات في اإلنتقالي الجنوبي 

ودعا نائب رئيس لجنة الحوار الجنوبي الخارجي في  

االنتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد من يشرف على  

يمن السعيد، أن يقوم بتشكيل قوات من أبناء تشكيل ألوية ال

 .الشمال لتحرير بالدهم من الخوثيين

وطالب بن فريد في تغريدة له نشرها على صفحته بتويتر  

القائمين على التجنيد أن ال يستغلوا عوز الجنوبيين كبديل  

 .لمن يفترض تجنيده ليحرر بالده

عزيمة  ونوه بن فريد إلى أن مشروع االستقالل كان سر ال

القتالية للجنوبيين قوة لهم ، محذرا من هدر هذه العزيمة  

 .بمشاريع عسكرية لن يكتب لها النجاح

 

 

 

 

 

دعوات للمجلس الرئاسي إلتخاذ موقف 
 ”حازم تجاه قائد اإلرهاب “امجد خالد

طالب المحلل السياسي الجنوبي سعيد بكران، مجلس القيادة 

ملف القيادي اإلخواني  الرئاسي، باتخاذ موقف حازم تجاه 

أمجد خالد، المتهم األول خلف األعمال اإلرهابية التي  

 .استهدفت العاصمة عدن

وقال بكران في منشور له على الفيسبوك، إن ملف المدعو 

أمجد خالد وتشكيالته المسلحة في التربة وتحويلها لمركز  

انطالق للمفخخات نحو عدن يجب أن يوضع على طاولة  

بشكل عاجلمجلس الرئاسة   . 

ودعا بكران مجلس القيادة إلى تشكيل فريق بشكل عاجل،  

ومهمته التحقيق مع أمجد خالد، واالستماع لجهاز مكافحة  

 .اإلرهاب وما أورده من مواد موثقة باعترافات أشخاص

 

معركة تحدي بين رئيس الحكومة ووزير النقل  
 المحسوب على اإلنتقالي 

ة المناصفة عراكا هو األول من نوعه بين رئيس الحكومة ” معين عبدالملك  تشهد وزارة النقل التابعة لحكوم

ووزير النقل المحسوب على اإلنتقالي الجنوبي ” عبد السالم حميد  ” ”. 

وقالت مصادر مطلعة أن الخالف بسبب تعين وزير النقل مدير جديد للهيئة العامة للبريد حيث رفض رئيس  

مدير السابق في عمله الحكومة القرار ووجه باستمرار ال . 

 .وأكدت المصادر ان قرار معين دفع بوزير النقل لفرض مديره الجديد عقب رفض المدير السابق تسليم مكتبه

خاصة باالتفاق مع مدير مكتب هيئة البريد وتمرير    لجنة   وبحسب المصادر فقد كلف الوزير عبدالسالم حميد

مناطقية خصوصا وأن المدير السابق محسوب على ابين وخليفته من الضالع   قراره وهو ما احدث خالفات  . 

يأتي ذلك ضمن االنقسام والخالفات الموجودة في وسط حكومة المناصفة حيث يريد اإلنتقالي فرض وجوده 

  ب على تيار اإلخوان ومحاولة االطاحة به عبر خلق مشاكل مع الوزراءعلى معين عبد الملك المحسو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االنتفاضات الشعبية في الجنوب تضع نقاًطا حمراء أمام مساعي 
 استهدافه 

هدَّدت قيادة الهبة الحضرمية بتصعيد شعبي حال عدم االستجابة لمطالب تزويد حضرموت بحصتها من الوقود  

الكهرباء، جاء ذلك في ظل إصرار الحكومة على عدم توريد مستحقات المحافظة من حصتها بحسب  لتشغيل  

 .التعهدات السابقة

وقال بيان صادر عن لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام “حرو”، إنّها تحذر من تحميل نفط حضرموت  

المسوؤلية الكاملة بدرجة أساسية في    السلطة المحلية بحضرموتدون االلتفات لمطالبها وبشكل عاجل، محمالً 

حال تم تحميل الباخرة دون تحقيق المطالب الرئيسية للمحافظة، كما حمل الحكومة تبعات أي تصعيد شعبي في  

 .المحافظة في حال تعنتها واإلصرار على أخذ نفط حضرموت

وسيشكل حماية قوية لمنع   بيان قيادة الهبة الحضرمية عكس يقظة جنوبية حادة، بأن الشعب لن يترك ثرواته

السطو عليها من قِبل تنظيم اإلخوان الذي يضع السطو على الجنوب أولوية على رأس أجندته التآمرية ضد  

 .الجنوب وشعبه وقضيته العادلة

االنتفاضات الشعبية في الجنوب تضع نقاًطا حمراء أمام مساعي استهدافه، ومن ثم فإّن أي خطط سيتم وضعها  

على نفط الجنوب سيكون بمثابة إشعال البارود الذي سيثير غضب الجنوب على نحو كاملبغية السطو  . 

 

 


