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م 2202 \ 7 \  2  والسبعون  السابعلعدد ا  

االنتقالي ينقذ حملة عسكرية مشتركة 
من الوقوع في مصيدة تنظيم القاعدة 

 في أبين
 

عدن .. أغالق شركة ” يو ” يصدم 
 قطاع األعمال ويثير سخط المواطنين
 

 

جولة أميركية شرقاً: أنظار واشنطن 
 »ال تفارق« حضرموت

 

″ نظام عفاش يعود من 7/7في ذكرى 
جديد”…تعاقب اإلصالح والمؤتمر 

 على حكم الجنوب
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

 تطور خطير في عدن…ديسكوهات
 وخمور برعاية منظمات أجنبية

 



 
               

 

 2صفحه 

في الوقت الذي ترسو سفينة  
لتصدير شحنة نفط جديدة..ارتفاع  
قيمة الدبة الديزل في شبوة الى 

اير   28000  

ارتفع سعر الديزل في محافظة شبوة النفطية متسببا في  

غضب عارم بين أوساط المواطنيين الذين يعتبرون تصدير  

الحكومة نفط المحافظة دون تقديم خصة البناءها من أجل  

التخفيف من معاناتهم فسادا يحسب على التحالف والمجلس 

 . الرئاسي

معة الى  وقال مواطنين ان سعر دبة الديزل وصل اليوم الج

لاير وسط تجاهل السلطة المحلية والحكومة   28000

 .لمعاناة ابناء المحافظة جراء ارتفاع هذه األسعار

وفي نفس اليوم الذي ترتفع فيه اسعار الديزل ترسو سفينة 

نفطية في ميناء النشيمة استعدادا لتصدير شحنة نفطية  

مليون دوالر لم يعرف مصيرها مثل الشحنات   166بقيمة 

بتوريدها الى البنك األهلي    السابقة حيث يعرف فقط

 .السعودي

كافة ويعد هذا التعامل مع ابناء شبوة وحضرموت والجنوب 

استهتارا بحقوقهم المفروضة ونهبا الموالهم التي ال تصلهم 

 .فائدتها

 
 
 
 
 

توقف المرتبات…مؤامرة تستهدف 
ابسط الحقوق السيادية للمواطن 

 الجنوبي 

مع اقتراب حلول عيد األضحئ المبارك و األرتفاع الجنوني  

ار السلع والتدهور األقتصادي الذي يعصف بمحافظات ألسع

الجنوب ، يبقى عدم انتظام مرتبات افراد القوات المسلحة  

الجنوبية ، وبعض المؤسسات الحكومية احد اهم األسباب  

 . في تفاقم المعاناة وصعوبة المعيشة

تبقى مرتبات القوات المسلحة الجنوبية وعدم انتظامها لغزا 

علماء وعجزت القيادة عن تفسيرهحير المنجمين وال .. 

فلماذا القوات المسلحة الجنوبية بالذات من بين كل القوات  

التي يتم دعمها بالمرتبات ، يتم عرقلة صرف مرتباتها بينما 

القوات والتشكيالت األخرى تتسلم مرتباتها بشكل منتظم مع 

ان القوات المسلحة الجنوبية كانت هي من ساندت التحالف 

انتصارات كبرى وحررت عدن وكافة محافظات   ، وحققت

 ..الجنوب وبترت يد ايران في باب المندب

فلماذا يصر اعداء الجنوب على العقاب الجماعي الفراد  

القوات المسلحة الجنوبية ويتم حرمانهم من ابسط حقوقهم  

وهناك بينهم من هو شهيد ضحى بنفسه لينتصر المشروع  

 . العربي

″ نظام عفاش يعود من  7/ 7في ذكرى 

جديد”…تعاقب اإلصالح والمؤتمر على حكم 

 الجنوب 

يتعاقب نظام عفاش وحزب اإلصالح على حكم الجنوب والوصاية على ثرواته واستعباد ابناءه   

ناصب في الدولةبفعل بعض القيادات الجنوبية التي تسلم الجنوب على طبق من ذهب لهذه األنظمة مقابل م . 

″ انذاك  7/7بعد ان انقلب عفاش على الوحدة التي وقعها الرئيس عليهم سالم البيض مع نظام عفاش ” نظام 

استخدم عفاش قيادات جنوبية مثل عبدربه منصور هادي وقيادات أخرى للسيطرة على زمام األمور في  

عاما   22الجنوب وظل ينهب أموال الجنوب طيلة  . 

فبراير نظام اإلخوان الذي استخدم ايضا عبدربه منصور هادي وقيادات   11بعد ثورة   اعقب نظام عفاش

م حيث صدرو الحروب واألزمات وشتى انواع المعاناة  2021جنوبية أخرى لفرض حكمهم حتى نهاية 

 .للجنوبين مواصلين تصدير ثروات الجنوب دون اي عائد للمحافظات الجنوبية

نظام عفاش قبل ثالثة أشهر من جديد إلى الجنوب حيث نصبت السعودية    عاد  7/7اليوم وفي قرب الذكرى 

المجلس الرئاسي بقيادة العفاشي رشاد العليمي وجل شقيق صال” طارق عفاش” حكاما على الجنوب الغير  

 .اما الشمال فقد تمكن الحوثيين من فرض،سيطرتهم وطرد هذه،األنظمة الظالمة

السعودية على الجنوب استخدمت فيه عيدروس الزبيدي لتمرير هذا النظام   النظام العفاشي الجديد الذي فرضته

من جديد للجنوب مقابل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي كما فعل هادي في   7/7والذي قبل بان يعاد نظام 

م1994  . 

جلب التدخالت  هذا التعاقب كلف الجنوب كثيرا بدءا من نهب ثرواته الى جلب المعاناة للجنوبيين و مفاقمتها و

 األجنبية الى األراضي الجنوبية في ظل عمالء جنوبيين همهم الحصول على المناصب والمال الغير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سعودية تهجر ابناء الجزيرة السباق الى سقطرى…ال  

واإلمارات واسرائيل ثالثهم على جزيرة سقطرى ويفعل كل طرف مابوسعه من    يتسابق السعودية 

 .تنكيل البناء الجزيرة على اساس ان يثبت وضعه ويتمكن من غلبة الطرف اآلخر عليها 

شنت القوات السعودية ، السبت، حملة تهجير للسكان يطرة عليهاوفي جديد الجزيرة التي يطمح المحتلين للس  

. 

وقالت مصادر محلية أن القوات السعودية التي عززت مؤخرا تواجدها على الجزيرة في ظل سباق اقليمي  

لإلقامة والترفيه شريطة أن يغادر جميع افراد العائلة     إلى أراضيها  تعرض حاليا نقل أسر سقطرية   لعسكرتها

يرةللجز . 

عسكرية سعودية بالفعل تسيير رحالت بين سقطرى والدمام حيث يظهر جنود سعوديين     طائرات شحن  وبدأت

 .وهم يحزمون أمتعة عائالت للترحيل

في    والعروض السعودية الحالية شبيهة بالعروض التي منحتها السعودية قبل سنوات ألهالي منطقة الخراخير

بعد سنوات معرضين     ان وجيزان بمغرى “التوطين” قبل أن يجدوا انفسهمبين نجر  المهرة حيث تم تشتيتهم

 .للترحيل واطفالهم ممنوعين حتى من الحصول على الدواء في مستشفيات تلك المدن 

 



 
               

 

 3صفحه 

قيادي حوثي يدعو الجنوبيين  
للحوار وحل القضية الجنوبية  

 بحل عادل 

الحوثيين المكونات   دعا القيادي في حركة أنصارهللا

الجنوبية لمد يد الحوار وحل كافة المشاكل وفق األطر 

الوطنية وبينها حل القضية الجنوبية التي تعاقب نظام  

 .عفاش واإلخوان على ظلمها

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين “علي القحوم” في  

باب صنعاء مفتوح واليد  تغريدة على صفحته بالفيسبوك:

وسهال بكل الجنوبيين والحور مبدأ اساسي  ممدودة واهال 

 لحل كل المشاكل 

واضاف القحوم: ونحن مع حل القضيةالجنوبية حل عادل  

وفق االطر الوطنيةوما على الجنوبيين اال التحرك فيما يخدم 

اليمن كل اليمن وينهي كل مشاكلةالداخلية والوقوف صفا  

بلدواحدا أمام التحديات والمخاطر المحدقةبالبلد كل ال . 

هذا ويعرف الحوثيين باعترافهم بالقضية الجنوبية وظلم  

النظام السابق للجنوبيين حيث كان يدعو حسين بدر الدين  

الحوثي في مجلس النواب النصاف الجنوبيين وحل قضيتهم 

في الوقت الذي كان عفاش يفرض على الجنوبيين الوحدة  

 .بالقوة والشروط التي يرغب بها

 

 

 

شبوة تنتشر في  قوات دفاع 
 محيط مدينة عتق

تعيش محافظة شبوة حالة من التوتر نتيجة االنقسام  

العسكري الذي يتخلل القوات القاطنة ووالءها لمكونات  

مختلفة يسعى كل مكون للسيطرة على شبوة في بالكامل  

 .خصوصا اماكن تواجد النفط

وفي هذا اإلطار انتشرت وحدات من قوات اللواء الثاني  

وة التابع لمحافظ شبوة وطارق عفاش” تيار  دفاع شب

المؤتمر” الخميس، في أنحاء من مدينة عتق بمحافظة  

شبوة لمنع محاوالت اإلنتقالي واإلصالح االقتراب من  

 .عاصمة المحافظة

هذا اإلنتشار الذي شهدته عتق، جاء بعد اسبوع تقريبا من 

تسليم حماية حقول عسيالن النفطية لقوات اإلنتقالي  

وبي بتوجيه من دولة اإلمارات التي تعمل جاهدة على  الجن

 .تغذية أوبك بنفط شبوة تلبية لطلب أمريكي مسبق

في نفس الوقت يحاول حزب اإلصالح العودة الى شبوة عبر 

حشد مستمر لعناصره حولها حيث يستقدم عناصره من  

مأرب للقيام بعمليات ارهابية من شأنها تهيئ لعودة قوات  

 . اإلخوان

مدينة غير أمنة .. إجالء جماعي لموظفي   عدن
 .للمنظمات الدولية إلى بريطانيا

بعد تصاعد التفجيرات والعبوات الناسفة ومظاهر االنفالت األمني في مدينة عدن ، تعاظمت والتهديدات  

مجال  والمخاطر التي تواجه العاملين في المنظمات الدولية ، وهو ما دفع بالمنظمات الدولية العاملة في ال

حقوقية أن اربع طائرات أمنية نقلت  ساعة الماضية ، وقالت مصادر  24اإلنساني إلى إجالء موظفيها خالل ال 

اليوم موظفي المنظمات الدولية من مدينة عدن ، واكدت المصادر مغادرة العشرات من العاملين في المنظمات  

الدولية مدينة عدن، خالل الساعات الماضية من اليوم الخميس ، وأوضحت المصادر أن عدد من العاملين  

ية مطار عدن صوب القاهرة وأديس أبابا، واتجاه بعضهم صوب  األجانب غادروا عبر أربع طائرات أمم 

العاصمة صنعاء برا، مع تنامي االعمال اإلرهابية التي تشهدها المدينة منذ أبريل الماضي ،وأرجعت مغادرة  

المنظمات الدولية مدينة عدن إلى تصاعد مظاهر االنفالت األمني والتهديدات التي تطال العاملين في المجال  

اني ، وكان السفير البريطاني لدى حكومة التحالف في عدن، ريتشارد أوبنهايم، قد طالب بحماية عمال  اإلنس

اإلغاثة من الهجمات أثناء الوصول للمستفيدين، مبينا أن عمال المنظمات الدولية يواجهون خطر العنف  

 .واالستهداف

 

 

 

 

 

 

الحزام األمني يقتحم مركز شرطة دار سعد بعدن  
 واشتباكات تخلف قتلى وجرحى

تستمر الفوضى األمنية في عدن التي يتخذها التحالف عاصمة لحكومته حيث تسببت خالفات بين القوات  

اندالع مواجهات عنيفة اليوم الخميس، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى   األمنية ادت الى . 

طة، بسبب خالفات سابقة نفذ خاللها  الحزام األمني، اقتحمت مركز الشر   وقالت مصادر محلية إن عناصر من

عناصر “الطوارئ” التابعة لشرطة دار سعد، هجوم استهدف نقطة “الكراع” التابعة لـ”الحزام األمني”،  

 .واعتقال عدد من عناصر النقطة

وأوضحت المصادر أن الهجوم تسبب باندالع اشتباكات بين فصائل االنتقالي خلفت قتيل مدني، وجرح عدد  

م عناصر من الحزامآخرين بينه . 

 .وأشارت المصادر إلى أنه تم إغالق الشوارع الرئيسية المؤدية إلى دار سعد

وقالت مصادر أخرى “إن عناصر من مليشيا “الحزام االمني” مدججة باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، اقتحمت  

ز واقتيادهم إلى أحد  مركز شرطة دار سعد، وقامت بإطالق سراح المعتقلين، واختطاف عدد من جنود المرك

 .سجونها

عدد من منازل المواطنين في حي السعادة بمديرية   اعتقلت   وكانت عناصر الحزام األمني في وقت سابق اليوم

خور مكسر بحثا عن مطلوبين على خلفية استهداف مدير أمن لحج التابع لـ”االنتقالي” صالح السيد، الذي  

شخص 18أدى إلى مقتل وجرح  . 

 



 
               

 

 4صفحه 

لوبي اإلخوان يدفع بهاشم األحمر 
 إلى منصب عسكري كبير 

الجنوبية وضاح بن عطية  كشف عضو الجمعية الوطنية  

عن ضغوط يمارسها اللوبي اإلخواني لتعيين المدعو هاشم 

 .األحمر في منصب عسكري كبير

وقال بن عطية في تغريدة له على تويتر: ضغوط يتم  

ممارستها لتعيين اإلخواني الفاسد هاشم األحمر رئيس  

 لهيئة األركان في الجيش اليمني 

اللوبي اإلخواني بهدف السيطرة  واضاف: الضغط يأتي من  

على الجيش بالمختصر لو تم هذا التعيين الكارثة يعني ديمة 

 !!وقلبنا بابها

 

 

 

 

نجاة مدير أمن لحج من محاولة  
 اغتيال في خور مكسر بعدن 

نجا مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد من محاولة 

 .اغتيال تعرض في مديرية خور مكسر بعدن

محلية ان انفجار بسيارة مفخخة استهدفت  وقالت مصادر 

موكب صالح السيد اثناء مروره في الشارع العام بخور  

قتلى من مرافقيه 4مكسر متسببه في سقوط  . 

وتأتي هذه العملية ضمن العمليات اإلرهابية التي تضرب  

عدن ومحافظات الجنوب والتي يرجح وقوف طارق عفاش 

 وقيادات اإلخوان خلفها 

ات وغالء فاحش  عدن..حرب خدم 
 يسلبان فرحة عيد األضحى

فاقمت الحرب أوجاع المواطنين وأثقلت كاهلهم وحرمتهم  

من جميع المناسبات واألفراح، حيث عاشوا في ظل ظروف 

 .معيشية وسياسية وأمنية صعبة واستثنائية تمر بها بالدهم

معاناة متفاقمة أدت لغياب االبتسامة والفرحة وسط إراقة  

واستمرار المعارك وتزايد المعاناة اإلنسانية جراء  الدم 

الحرب وانعدام مختلف الخدمات أبسطها األساسيات كالماء  

 .والكهرباء واالتصاالت

وبات البلد يعيش أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، في ظل 

أزمة المحروقات والكهرباء وارتفاع األسعار وزيادة البطالة 

تال الداخليوإغالق المؤسسات و االقت  . 

 

جولة أميركية شرقاً: أنظار واشنطن »ال  
 تفارق« حضرموت 

ال يُعّد االهتمام األميركي بحضرموت، كبرى محافظات اليمن، مستجّداً؛ فهو بدأ قبل أكثر من عشر سنوات،  

ليتحّول مع مضّي الوقت إلى وجود عسكري ثابت يدلّل على حجم المطامع األميركية في هذه المحافظة. وفي  

تيفن فاجن، نهاية األسبوع الماضي،  هذا السياق، جاءت زيارة سفير الواليات المتحدة الجديد لدى اليمن، س 

 إلى حضرموت، التي »ال تفارقها أنظار« واشنطن، على حّد تعبير سفيرها السابق، كريستوفر هنزل

نشرت السفارة األميركية لدى اليمن خبَر زيارة السفير الجديد، ستيفن فاجن، إلى محافظة حضرموت، من دون  

د تاريخ هذه الزيارة، إذ اكتفت، في تغريدتها، باإلشارة إلى أن »السفير فاجن التقى، خالل رحلته إلى   أن تُحّدِّ

حضرموت، شركاء الوكالة األميركية للتنمية الدولية في المنطقة، وتعّرف إلى عملهم في قطاعات مصائد  

األسماك والثروة الحيوانية والعسل والبستنة«. وفيما لم يتطّرق المركز اإلعالمي للسلطة المحلّية في  

موت إلى الخبر، قال فاجن، في تغريدة، إنه التقى بالمسؤولين المحلّيين، وناقش معهم الجهود المبذولة  حضر

لمواجهة التحّديات في كبرى محافظات اليمن، مشّدداً على أن »الحفاظ على الهدنة التي توّسطت فيها األمم 

ن يوفّر مساحة لعملية سياسية  المتحدة، أمر أساسي لبدء انتعاش اقتصادي يمكن أن يحّسن الحياة، وأ 

 .«شاملة

وكانت حسابات »المجلس الرئاسي« نشرت، اإلثنين الماضي، خبر لقاء السفير األميركي برئيس المجلس،  

رشاد العليمي، في مقّر إقامة األخير في العاصمة السعودية، الرياض. وفي هذا اإلطار، قال مصدر دبلوماسي  

رة فاجن لحضرموت جرت السبت الماضي بسريّة تامة، بعدما وصل على متن  يمني مّطلع، لـ»األخبار«، إن زيا

طائرة شحن عسكرية إلى مطار الريان برفقة وفد أمني وعسكري. ووفق المصدر، زار السفير غرفة العمليات  

األميركية في مطار الريان في المكال، حيث اّطلع على مخّطط إنشاء غرفة خاّصة في منطقة واقعة بين الشحر  

والريان، والتقى الحقاً عضو »الرئاسي«، محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، وزارا معاً مدينة غيل  

باوزير التي سبق للقوات األميركية أن انتشرت فيها مطلع تشرين األّول الفائت. وأفاد المصدر بأن قوات  

ة تأمين زيارة السفير والوفد  أميركية تشاركها قوات »النخبة الحضرمية« الموالية لإلمارات، تولّت مهمّ 

 .المرافق له إلى المكال، والتي لم تستمّر سوى ساعات قليلة

وتزامنت هذه الخطوة التي اعتُبرت »استفزازاً أميركيّاً جديداً لليمنيين، وخرقاً لألعراف الدبلوماسية، وانتهاكاً  

ل الشهر الحالي، عن وجود قوات  للسيادة الوطنية«، مع حديث الرئيس األميركي، جو بايدن، رسمياً، خال

لبالده في اليمن. كما تزامنت مع ارتفاع حّدة التوتّر العسكري بين األطراف الموالين لـ»التحالف«، والذين  

يخوضون صراع نفوذ في المحافظة؛ إذ يحاول البحسني، المدعوم أميركيّاً، فْرض سيطرته، عبر قوات  

صمة وادي وصحراء حضرموت، وطْرد ميليشيات حزب  »النخبة الحضرمية«، على مدينة سيئون، عا 

»اإلصالح« التي تسيطر على قيادة المنطقة العسكرية األولى. وتُعّد زيارة فاجن األولى إلى حضرموت، بعد  

أخرى علنيّة مماثلة أجراها المبعوث األميركي، تيم ليندركينغ، في السادس من آذار الماضي، حيث جال في  

تريليونات قدم مكعّب من الغاز المسال، وذلك في إطار   10ة التي تحتضن أكثر من محافظتَي حضرموت وشبو

المساعي األميركية إلعادة إنتاج وتسييل وتصدير الغاز اليمني إلى األسواق األوروبية لإلسهام في الحّد من  

األوكرانية  –أزمة الطاقة الناتجة من تداعيات الحرب الروسية  . 

أتي في إطار تعزيز التواجد العسكري األميركي في اليمن زيارة فاجن إلى حضرموت ت . 

القحوم، لـ»األخبار«، إنها تأتي في   وتعليقاً على زيارة فاجن، قال عضو المكتب السياسي لـ»أنصار هللا«، علي

ظّل التحّركات األميركية المشبوهة لتعزيز التواجد العسكري في اليمن. ويمثّل البعد الجغرافي لحضرموت أحد  

، إاّل أنه تزايد منذ أواخر عام  2010عوامل االهتمام األميركي بهذه المحافظة، والذي بدأ رسمياً في عام 

البحرية األميركية تدريب قوات خفر السواحل اليمنية، قبل أن يتحّول هذا االهتمام  ، عندما تبنّت قوات  2016

ز بإنشاء أّول غرفة عمليات أميركية داخل مطار الريان الدولي، الذي تّم تحويله إلى قاعدة   إلى بقاء دائم تَعزَّ

ضية؛ إذ لم يقتصر األمر عسكرية مؤقّتة. وتصاعد التركيز األميركي على حضرموت خالل السنوات الثالث الما 

ر أجندة خاّصة بهذه   على سفير دون آخر، بل أكدت الزيارات المتكّررة لمسؤولين أميركيين أن بالدهم تضمِّ

المحافظة التي تمتلك موقعاً استراتيجياً حّولها إلى مطمع للعديد من الدول، ومنها السعودية التي تقع  

ية وبّرية واسعة، باإلضافة إلى وقوعها جنوب البحر  حضرموت إلى شمالها، وتربطها بها حدود صحراو 

 .العربي وامتالكها احتياطات نفطية كبيرة

وكان السفير األميركي السابق، كريستوفر هنزل، الذي زار المكال عّدة مّرات، قد عبّر عن مكانة هذه المحافظة  

دت »األخبار«، منذ مطلع عام  بالنسبة إلى بالده، بالقول إن »أنظار واشنطن ال تفارق حضرموت«. وقد رص

، تسع زيارات لمسؤولين أميركيين مع وفود أمنية واستخبارية وعسكرية، فيما تكشف مصادر قبلية  2018

السعودية   – أن العشرات من الجنود األميركيين ال يزالون يتواجدون في معسكرات واقعة على الحدود اليمنية 

ابعة لحضرموت. وعلمت »األخبار«، من مصادر أمنية في  في منطقة رماه الواقعة في مديرية ثمود الت

، وأن  2020صنعاء، أن التحّركات العسكرية األميركية في مطار الريان تصاعدت بشكل كبير منذ مطلع عام 

 .طائرات شحن عسكرية أميركية سيّرت العديد من الرحالت من وإلى المطار

 



 
               

 

 5صفحه 

اللجنة األمنية بعدن: محاولة  
ف خلفها استهداف السيد يق
 اإلخوان 

اتهمت اللجنة األمنية بعدن بصورة شبه رسمية مليشيا  

اإلخوان بالوقوف خلف محاولة استهداف مدير أمن لحج  

 .صالح السيد بسيارة مفخخة في خور مكسر

إن استهداف صالح السيد،     وقالت اللجنة في بيان لها

أمن االنتقالي في لحج، جاء على خلفية االعتقاالت   مدير 

يرة لـ”اإلرهابيين” المتورطين باستهداف ثابت جواس األخ . 

نشرت قبل أيام مقطع فيديو   وكانت فصيل مكافحة اإلرهاب 

تتهم فيه أحمد الميسري و قائد لواء النقل التابع لإلصالح  

وراء التخطيط الستهداف    واخرين بالوقوف  امجد خالد

خالد وعرض وثائق تدين االنتقالي    جواس وهو ما نفاه

لعمليةبا . 

وارتفعت حصيلة تفجير خور مكسر الذي استهدف مدير  

قتيل وجريح 18أمن لحج، صالح السيد إلى  . 

 

 

 

 

 

تعزيزات اماراتيه إسرائيلية 
 تصل سقطرى

ضمن التواجد اإلماراتي اإلسرائيلي المشترك في جزيرة  

سقطرى قالت مصادر محلية ان تعزيزات اماراتيه إسرائيلية 

 وصلت الى أرخبيل سقطرى 

و أكدت المصادر ، إن طائرة شحن عسكرية إماراتية  

وصلت إلى مطار سقطرى، على متنها جنود وعتاد عسكري 

 .إسرائيلي إماراتي مشترك

التعزيزات، بعد أقل من أسبوع على نشر قوات  وتأتي هذه 

إسرائيلية رادارات عسكرية وأجهزة استخباراتية في جزيرة 

سقطرى، بهدف تعزيز السيطرة على طرق المالحة  

 .البحرية

وكان العشرات من الخبراء العسكريين األمريكيين  

والبريطانيين وصلوا خالل الساعات الماضية، إلى ميناء  

الغيضة.ط، والذي يأتي في إطار ترتيبات   نشطون في مدينة

لتوسيع نطاق األعمال االستخباراتية في القواعد األجنبية  

 .في سقطرى والمهرة

 

عدن .. أغالق شركة ” يو ” يصدم قطاع األعمال  
 ويثير سخط المواطنين 

خالل اليومين الماضيين ،  تسبب إغالق شركة االتصاالت اليمنية العمانية ” يو ” في مدينة عدن ومحافظتي لحج وأبين

بخسائر اقتصادية فادحة لقطاع األعمال في تلك المحافظات ، وعمق هذا اإلجراء المعاناة اإلنسانية الناتجة عن التدهور 

الحادة التي تشهده مدينة عدن في مجال الخدمات العامة ، هذه اإلجراءات التي اتخذت بمعزل عن أي حسابات اقتصادية 

االقتصادية واإلنسانية وحتى النفسية ، خاصة وأن خدمات االتصاالت واالنترنت أصبحت جزء أساسي   كان لها أضرارها

من حياة اليمنين اليومية ، هذا اإلجراء غير المسؤول ضاعف أزمة الخدمات خاصة وأن خدمات الشركة قدمت الول  

مدينة عدن الحصول على خدمة االتصاالت  مرة بجودة عالية وتكلفة مناسبة و اتاحت لعشرات اآلالف من المواطنين في

بمزايا متعددة ، فكان رد فعل المواطنين باالستياء بشكل ألفت كون خدمات الشركة العمانية لالتصاالت تناسبت مع 

مستويات دخل المواطن ، وأتاحت هامش واسع لالسر في مدينة عدن سهوله التواصل باقربائها واهاليها في الداخل  

افة ، وسهلت مهمة التسويق االلكتروني عبر التطبيقات المختلفة على شبكة اإلنترنت والتي يعمل الكثير والخارج بأقل ك

 . فيها ، ومنحت أصحاب المشاريع الصغيرة واألصفر فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم عبر شبكة اإلنترنت بأقل تكلفة

المحافظات الجنوبية والذي عكس غياب بيئة األعمال  ورغم الغموض الذي ساد اإلجراءات الصادمة القطاع األعمال في 

اآلمنة في هذه المحافظات ، ودفع إلى إغالق خدمات شركة االتصاالت ” يو” ، إال أن وقوف المواطنين في الدفاع عن  

حقهم على الحصول على خدمات هذه الشركة عكس وعياً حقوقياً واقتصادياً لدى المواطنين ، ودفع العديد من الجهات 

المعنية باألمر إلى نفي أي عالقة لها بالتسبب بإغالق خدمات هذه الشركة التي كسرت حاجز االحتكار وقدمت خدمات 

منافسة لتسدل الستار عن مرحلة جديدة من التنافس على تقديم أفضل الخدمات ، فمع ارتفاع موجة الرفض الشعبي 

معين عبدالملك ، ضلوعها وراء ماحدث من إيقاف  إليقاف خدمات هذا الشركة نفت وزارة االتصاالت في حكومة

لخدمات االتصاالت في مدينة رئيسية كمدينة عدن ، وبالمثل لم يعلن أي طرف آخر وقوفه ورأء حرمان المواطنين من 

خدمات االتصاالت ، اال أن ذلك التهرب لم يوقف أالضرار الناتجة عن هذا اإلجراء الذي لم يراعي حق المواطنين في 

ول على الخدمة ومصالحهم ، وعلى مدى اليومين الماضيين من إعالن الشركة ايقاف خدماتها في مدينة عدن  الحص

ألسباب خارجة عن إرادتها ، مع تأكيدها بذل المزيد من الجهود الستئناف خدماتها في اقرب وقت ممكن ، أكدت مصادر 

انقطاع خدمات الشركة التي يبلغ عدد المستفيدين منها   اقتصادية تراجع حركة التحويالت المالية بين المحافظات نتيجة

الف مواطن، القطاع المصرفي والبنكي ليس الوحيد الذي يدفع ثمناً باهض إليقاف خدمات الشركة ، بل   800قرابة 

تؤكد مصادر اقتصادية أن الحركة التجارية بين المحافظات هي األخرى تراجعت كما انحسر نشاط مختلف الشركات التي 

 . يعتمد نشاطها على الشبكة العنكبوتية

ومع تزايد إرتباط النشاط التجاري والخدمي باإلنترنت وخدمة الهاتف النقال، والقطاعات األخرى كإلمنشئات العاملة في 

قطاع االتصاالت والخدمات كسسوارات الهواتف النقالة وخدمات الصيانة والبرمجة، ومايضاعف خسائر قطاع األعمال 

المواطنين بشكل أكبر نتيجة ايقاف نشاط شركة “يو ” في المحافظات الجنوبية السالفة الذكر ، ارتفاع استخدام اليمني و

المواطنين والتجار للتقنية ومنّصات التواصل االجتماعي في التعامالت المالية والتراسل والتواصل األسرى ، وهو ما  

ليها في الخارج ، يضاف إلى ارتفاع فاتورة االتصاالت الدوليةسيضاعف فاتورة التواصل بين االالف من األسر مع أها  . 

من إجمالي  %12.7تفيد اإلحصائيات إلى أن تغطية الشركات الحكومية في مدينة عدن محدودة ، وان مانسبتة 

المواطنين في مدينة عدن تمكنوا من الحصول على خطوط خاصة باالنترنت من شركة “عدن نت ” الحكومية التي  

 100، كمزود وطني في عدن لخدمات االنترنت ، وتم تأسيس هذا الشركة باكثر من  2018الول مرة عام  دشنت

مليون دوالر ، وهي نسبة محدودة جداً مقارنه باالموال التي رصدتها الحكومة الشرعية لتشغيل وتطوير الشركة 

ع قبل أربع سنوات، وهو ما يؤكد أن الفراغ الحكومية التي دخلت كمشغل جديد ومزود لخدمة “االنترنت ” الجيل الراب

% ، سيما وأن هناك شركات أخرى في مدينة عدن 80الذي تغطية شركة “يو” لالتصاالت الخليوية يبلغ قرابة ال 

 .ولحج وأبين مزود الخدمة كشركة يمن موبايل ، اال أن معدل المشتركين بالشركة األخيرة محدود أيضاً 

ت الشركة العمانية لالتصاالت منتصف األسبوع الجاري ، تصاعدت تحذيرات عدد كبير من قبل وبعد ايقاف نشاط وخدما

الناشطين في المحافظات الجنوبية من إغالق الشركة وإيقاف خدماتها كونها المزود االوسع انتشاراً في مدينة عدن ،  

ي يواجهها سكان المدن الجنوبية ، مؤكدين أن إجراء كهذا سيضاعف معاناة السكان ويندرج في إطار حرب الخدمات الت

األضرار ستطال المواطنين وسوف تعمق معاناتهم مطالبين بتحييد القطاعات الخدمية عن أي صراعات ، خاصة وأن  . 

ابين ” ، عن العالم ، بسبب قطع خدمات  –لحج  –ومنذ االثنين تم عزل عشرات اآلالف من سكان في محافظات” عدن 

الشركة العمانية ” يو ” دون تبرير واضح من االطراف السياسية في مدينة عدن ، وهو ما يؤكد االتصاالت التي تقدمها 

أن اجراء ايقاف نشاط الشركة الخدمية وإغالقها لم يستند إلى أي حسابات واسقط حق المواطنين في الحصول على  

ديمهاأدنى الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ، بعد أن عجز الجانب الحكومي عن تق  . 
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حكومة التحالف في اليمن تستعد  
مليون   144لتصدير شحنة نفط بقيمة 
 دوالر من شبوة 

كشفت مصادر في شركة النفط بمحافظة شبوة عن تجهيز  

  144حكومة التحالف في اليمن شحنة نفط جديدة بقيمة 

 مليون دوالر حيث يتم االعداد لتصديرها للخارج 

السفينة “إيزابيال” ترسو بالقرب من    أن   وقالت المصادر

ميناء النشيمة بمحافظة شبوة بانتظار تحميل شحنة نفطية  

إن قيمة الشحنة التي سيتم تحميلها على متن   جديدة مؤكده

مليون دوالر 144السفينة تبلغ  . 

وتذهب عائدات مبيعات النفط الخام لصالح حسابات خاصة  

سعودي في  بأسماء مسؤولي حكومة هادي والتحالف ال

البنك األهلي السعودي، في الوقت الذي يفترض أن تورد  

هذه العائدات للبنك المركزي في عدن لتحسين قيمة العملة  

المحلية المنهارة أمام الدوالر األمريكي والعمالت األجنبية  

وبما يعود بالفائدة لتحسين األسعار وخفضها وتعزيز  

تحالفالوضع االقتصادي في مناطق سيطرة حكومة ال . 

وتواصل حكومة التحالف في اليمن تصدير النفط من الحقول 

اليمنية في حين يعيش ابناء الجنوب واليمن عامة أسوأ  

 .ازمة نفطية في العالم

 

 

 

 

 

محلل عسكري: سيبقى إرهابهم  
يضرب الجنوب طالما معسكراتهم  

 على أرضه 

رأى المحلل العسكري، العميد/خالد النسي أن “اإلرهاب  

القادم من الشمال سيبقى طالما ومعكسراتهم تتواجد في  

ارض الجنوب، معتبرا أن أول خطوة لمحاربة اإلرهاب هي  

 .”اخراج هذه القوات

وقال النسي عبر حسابه على تويتر: “حرب استنزاف  

حرب وحرب خدمات وحرب إعالمية وارهاب كل هذا ضمن 

شاملة يواجهها شعب الجنوب إلخضاعه واستمراره تحت  

سيطرة قوى الشمال، سيبقى ارهابهم يضرب مدن الجنوب  

 .”طالما ومعسكراتهم تتواجد على أرض الجنوب

واضاف: “أول خطوة لمواجهة االرهاب هي إخراج  

 .”معسكرات القوى الشمالية ومواليهم من ارض الجنوب

 

ينتقل تدريجيا للسيطرة على السلطة  اإلنتقالي  

من اهم األهداف التي من أجل تحقيقها تم تأسيس المجلس االنتقالي الجنوبي هو االنتقال للسيطرة الفعلية على  

السلطة إلى جانب سيطرته العسكرية واألمنية الفعلية على األرض ، إال أنه لم تتاح للمجلس االنتقالي الجنوبي  

ى السلطة بصورة طرد سلطة االحتالل اليمني واإلعالن عن قيام سلطة شرعية جنوبية  االنتقال للسيطرة عل

خالصة ، وذلك بسبب التداخالت السياسية والعسكرية واألمنية واإلقتصادية لدول التحالف العربي وإنعكاساتها  

لشرعية  الخطيرة على مصالحهم التي انتجتها الحرب ضد الحوثيين في ظل وجود ما كانت تسمى سلطة ا

اليمنية )اإلخوان( التي تحولت إلى أداة تآمر بيد الحوثيين تبتز بها دول التحالف العربي ، واستغاللها سلطتها  

تلك في التآمر على قضية الجنوب وضد المجلس االنتقالي الجنوبي وعلى تخريب وتعطيل خدمات المواطنين  

 . في العاصمة الجنوبية عدن

فما كان من المجلس االنتقالي الجنوبي إال أن قام بتغيير تكتيك سياسته النضالية الثورية، فجعل عينيه تصب  

في اختراق سلطة ماتسمى الشرعية اليمنية ومشاركتهم أياها عبر اتفاقيات معترف بها، جاعال من تلك  

خاصة وأن الجغرافيه المتصارع عليها   المشاركة هدفا ثوريا جنوبيا تمكنه من االنتقال للسيطرة على السلطة ،

 . هي جغرافية جنوبية

هذا التدرج في استطاعة االنتقالي الجنوبي االنتقال نحو السيطرة على السلطة الشرعية كهدف ثوري جنوبي  

والسير قدما نحو استعادة دولة الجنوب المستقلة قد تجلت قوته في اتفاق الرياض المنبثق عنه تشكيل حكومة  

بين الشمال والجنوب وتعيين لملس محافظا لعدن ، رغم أن هذا االتفاق لم تنفذ جميع بنوده بسبب  مناصفة 

تعرضه للكثير من العراقيل والصعوبات ، وأيضا ما أنبثق عن مخرجات مشاورات الرياض من طرد لشرعية  

القيادة الرئاسي  اإلخوان التي كانت منفردة في سيطرتها على السلطة إلى خارج الحلبة ، وتشكيل مجلس  

 . مناصفة بين الشمال والجنوب 

وأكبر ترجمة قوية لعلو االنتقالي في قدرته الوصول نحو السيطرة على السلطة هو دخول الرئيس القائد  

عيدروس الزبيدي إلى قصر المعاشيق مدعوما من قبل السعودية واإلمارات للعمل من مكتب رئيس مجلس  

مال الرئيس حتى عودته ، التي أثارت مخاوف وقلق وحفيظة القوى الشمالية  القيادة كنائب أول أو قائما بأع 

مجتمعة في أول لقاءاته من قصر المعاشيق أثناء ترؤسه أجتماعا مع رئيس الوزراء وعدد من األعضاء ،  

 . وكذلك أثناء لقاءه بوفد رفيع المستوى من البنك الدولي

مالية على الذين حظوا بثقة االنتقالي في تعيينهم  حتى السلطة دون أي مشاركة مع أي قوى سياسية ش

بمناصب حكومية أن يكونوا على قدر التحدي بعدم أتخاذهم تلك المناصب مدعاة للتفاخر أو للتكسب الشخصي  

أو لممارسة الفساد المالي واإلداري، فشعب الجنوب ينتظر منهم الكثير والكثير في إصالح وتوفير خدماتهم  

ادة دولتهم المستقلةوحاجاتهم وفي استع . 

خبراء عسكريين أمريكيين وبريطانيين يصلون  
 المهرة 

ضمن التحشيد األجنبي إلحتالل محافظة المهرة وتمديد اإلنتقالي التساع دائرة   OMV بدأ عمال شركة

 .اإلحتالل وصل خبراء ومدربين بريطانيين وامريكيين الى ميناء نشطون بالمهرة

عسكريين أجانب وصلو اليوم األربعاء إلى محافظة المهرة، بعد أيام من   وقالت مصادر محلية ان خبراء

 .وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المحافظة اإلستراتيجية

وأوضحت المصادر أن العشرات من الخبراء العسكريين األمريكيين والبريطانيين وصلوا خالل الساعات  

 .الماضية، إلى ميناء نشطون في مدينة الغيضة

ت المصادر أن قدوم الخبراء العسكريين، يأتي في إطار ترتيبات لتوسيع نطاق األعمال االستخباراتية  وأوضح

 .في القواعد األجنبية بالمهرة
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البنك األهلي السعودي يبتلع قيمة 
شحنة النفط المصدرة من حضرموت  

 والجنوب في ظالم واحتجاجات 

التي تشهدها محافظات    على وقع الحالة اإلحتجاجات

الجنوب وعلى رأسها محافظة حضرموت كشفت مصادر  

مطلعة أن شحنة النفط التي تم تصديرها في نهاية شهر 

مايو بلغ قيمتها أكثر من ربع مليون دوالر وتم توريد المبلغ 

 .الى البنك األهلي السعودي

وقالت المصادر أن شحنة النفط البالغة اثنين مليون برميل  

باعتها الحكومة من جمهورية الصين تم توريدها  والتي 

للبنك األهلي السعودي ولم يتم تزويد البنك المركزي منها  

 .بشيئ

هذه الشحنة ومثيالتها يتم نهبها من ثروات الجنوب النفطية 

دون تقديم مقابل البناء الجنوب الذين يعانون من انعدام  

 .الخدمات وارتفاع األسعار وانعدام الوقود

ت الحكومة النفط في ظل احتجاجات واسعة تشهدها  وصدر

المحافظة المصدرة للشحنة تطالب بتوفير الوقود البناء  

 .المحافظة دون اكتراث الحكومة لهذه المطالب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدن تغرق بالمفخخات…تفكيك  
مفخخة بعد ساعات من تفجير  
 أخرى في موكب مدير أمن لحج 

قالت مصادر أمنية في مدينة عدن ان قوات العاصفة من  

تفكيك سيارة نقل مترة وسطة نوع )دينا( مفخخة كانت  

جاهزة للتفجير بالقرب من موقع التفجير االرهابي في  

 .مديرية خورمكسر

وأضاف بيان للعاصفة أن قوات العاصفة قامت بتطويق  

قتراب موقع التفجير االول مباشرة ومنعت المواطنين من اال

من مكان الحادث كما طوقت المنطقة القريبة من موقع  

 .المفخخة الثانية التي تم تفكيكها

تيار عفاش واإلخوان بالوقوف     ويتهم اإلنتقالي الجنوبي

خلف هذه العمليات اإلرهابية التي تستهدف عدن خصوصا  

بعد سيطرة عيدروس الزبيدي على قرار مجلس الرئاسة  

 .بتوجيهات اماراتيه

 

المكال…استمرار اإلحتجاجات المنددة بتوفير  

 الكهرباء 

تستمر اإلحتجاجات فيةمدينة المكال والمنددة بتوفير الكهرباء وسط اإلستنزاف المستمر لثروات   

اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في المكال بحضرموت تندد بانقطاع   حيث   محافظة حضرموت النفطية

 .الكهرباء

وأغلق المحتجون خط الهايبر والمكال، ومنعوا حركة المرور، وأحرقوا إطارات تالفة احتجاجا على انقطاع  

 . الكهرباء منذ

 .كما خرجت مظاهرات أخرى في شوارع المكال تطالب برحيل حكومة معين والمجلس الرئاسي

وتشهد المحافظات الجنوبية احتجاجات شعبية غاضبة منذ أسابيع تندد باالنهيار االقتصادي وانقطاع الكهرباء،  

 .في ظل استمرار نهب الثروة النفطية للجنوب

إلى ميناء الشحر في   ” apolytares وفي نهاية مايو الماضي وصلت ناقلة النفط العمالقة ” ابوليتاريز

ين لنهب كميات كبيرة من النفط الخامحضرموت، قادمة من الص . 

مليون برميل من النفط الخام، مبينة أن   2وأشارت المصادر إلى أن الكمية المقرر نهبها تزيد حمولتها عن 

مليون دوالر وفق بورصة خام برنت 270قيمة النفط المنهوب تزيد عن  . 

ة رواتب الموظفين في كافة أنحاء  وذكرت المصادر أن الكمية المنهوبة من النفط اليمني كافية لتغطي

 .الجمهورية ألكثر من شهرين

ألف برميل من النفط الخام ميناء رضوم في   400وقبل أيام غادرت سفينة عمالقة تحمل على متنها أكثر من  

ألف دوالر وفقا ألسعار النفط في البورصة العالمية، أي ما   640مليونا و 4٣محافظة شبوة، بقيمة تزيد عن 

مليار لاير وفقا ألسعار الصرف في عدن، دون الكشف عن وجهة السفينة 49يعادل  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

محاولة اغتيال يتعرض لها قيادي في اإلنتقالي الجنوبي  

 بعدن

األمني وارتفاع نسبة العمليات اإلرهابية في كافة محافظات الجنوب  مع استمرار اإلنفالت 

من أبناء ردفان في “االنتقالي الجنوبي “من محاولة اغتيال    قيادي  واإلنتشار األوسع لتنظيم القاعدة نجا

على عناصر الحزام األمني في عدن هذه المرة   لكن . 

الخامس”، اليوم الثالثاء، عناصر الحزام األمني في نقطة  واتهم بيان صادر عن “الكتيبة الخامسة” في اللواء  

مدخل منطقة كريتر، بمحاولة اغتيال قائد الكتيبة عواد أحمد محمد النوبي، شقيق القياديين مختار وإمام  

 .النوبي، باإلضافة إلى تعرضه لإلهانة واالستهزاء من قبل تلك العناصر، دون أي مبرر

ى قائد الكتيبة الخامسة، رسالة تحذيرية لقائد اللواء مختار النوبي، مشيرا إلى  وأعتبر البيان أن االعتداء عل 

 .أن استهداف القيادي عواد يأتي ضمن استهداف الشخصيات والقيادات الجنوبية والصحفية

وأفراد الكتيبة الخامسة”، في البيان الصادر عنهم قيادة “االنتقالي” استبعاد تلك العناصر ،   وطالب “ضباط 

كدين أن حادثة االعتداء على قائد الكتيبة، والتصرف األرعن لن يمر دون رد أو عقابمؤ . 

مارس الماضي، أمام   2٣وكان قائد محور العند ثابت جواس الردفاني تعرض لالغتيال بسيارة مفخخة في 

ائد لواء النقل  محطة اليمدا بالمدينة الخضراء، وسط عدن، وسط اتهامات متبادلة بين قيادات “االنتقالي”، وق 

 .أمجد خالد الموال لـ”هادي” في شقرة بمحافظة أبين
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اإلنتقالي يكشف معارضته  
للمفاوضات الجارية بين الحوثيين 

 وحكومة المناصفة بشأن فتح المنافذ

الجنوبي معارضته للمفاوضات الجارية   ابدى اإلنتقالي 

بين الحوثيين وحكومة المناصفة من أجل فتح الطرق  

 .والمعابر في تعز والمحافظات 

وقال الناطق باسم المجلس علي الكثيري ان المجلس أكد  

مرات متعددة أن أي مشاورات أو مفاوضات تجري مع  

الحوثيين بعيداً عن مشاركة الجنوب ومجلسه اإلنتقالي  

جنوبي ال يمكن أن تؤسس لسالم شامل ومستدامال .. 

واضاف: ومن هذا المنطلق فإن أي اتفاقات تتمخض عن  

مشاورات او مفاوضات كتلك ال تعني المجلس االنتقالي  

 .. الجنوبي وغير ملزمة له 

واكد: واتساقاً مع ذلك فإن الحديث عن فتح المعابر  

افة  لدواعٍ إنسانية سيظل ناقصاً إن لم يشمل فتح ك

 المعابر باتجاه الجنوب دون استثناء

 

 

 

 

 

استمرار اإلحتجاجات الغاضبة  
 في المكال 

يواصل ابناء المكال احتجاجاتهم المنددة بتوفير الكهرباء   

لالسبوع الثاني على التوالي و سط تجاهل الحكومة  

 .والسلطة المحلية لمطالبهم

وخالل احتجاجات اليوم التي نفذها الماطنون بالمكال  

الطرق الرئيسية في مدينة المكال تنديدا بانقطاع    قطعو

 ..الكهرباء

موجة احتجاجات    وقال مواطنون أنهم استيقظوا على

غاضبة اجتاحت شوارع مدينة المكال، المركز االداري  

 .للمحافظة النفطية

لزينة وتسببت  وأحرق المحتجون اإلطارات وأشجار ا

 .االحتجاجات بشل الحركة في أحياء المدينة

وتشهد المحافظة النفطية انقطاع للكهرباء في ظل  

 .استمرار التحالف بنهب الثروة النفطية للجنوب

 

االنتقالي ينقذ حملة عسكرية مشتركة من الوقوع  
 في مصيدة تنظيم القاعدة في أبين 

االتفاق عليها األسبوع الماضي بين المجلس االنتقالي الجنوبي وقوات الجيش    كادت الحملة العسكرية المشتركة التي تم

ي الذي انتشر مؤخراً في عدد من  واألمن في أبين وقوات حزب اإلصالح أن تقع في مصيدة لتنظيم القاعدة اإلرهاب

قالي بتالفي إيقاف أي  مديريات محافظة أبين جنوبي البالد، إال أن توجيهات من التحالف صدرت لقيادة المجلس االنت

 .تحرك عسكري والذي كان من المقرر أن ينطلق فجر اليوم اإلثنين

وأحور( بمحافظة أبين،   ومؤخراً انتشرت عناصر تنظيم القاعدة بشكل مكثف في مديريات )المحفد والوضيع ومودية

ونشط التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية طالت أفراداً من االنتقالي من جهة وقوات الحكومة التابعة للتحالف من جهة 

ثانية وقوات العمالقة من جهة ثالثة في أكثر من منطقة جنوبية بما في ذلك عمليات في شبوة، حيث تتخذ هذه  

ت أبين السابق ذكرها منطلقاً لعملياتهاالمليشيات اإلرهابية من مديريا . 

وكانت األطراف المدعومة من التحالف قد اتفقت األسبوع الماضي على تنفيذ حملة عسكرية مشتركة يشارك فيها  

اإلصالح واالنتقالي وتنفيذ هجوم لتصفية عناصر التنظيم وإخراجهم من المديريات التي سيطروا عليها في أبين، حيث 

أن تكون الحملة العسكرية بمشاركة أمن أبين ومديرها أبو مشعل الكازمي والقوات الخاصة في    كان من المفترض

منطقة شقرة التابعة لإلصالح بقيادة العميد محمد العوبان والعميد لؤي الزامكي وبن معيلي وبمشاركة من الحزام  

العسكرية بإشراف مباشر وبتوجيهات من   األمني بقيادة العميد عبداللطيف السيد، وكان من المفترض أن تكون الحملة

رئيس المجلس االنتقالي عيدروس الزبيدي الذي حدد فجر اليوم اإلثنين موعداً النطالق الهجوم الذي كان التخطيط له  

 .قد تحدد ببدء الهجوم عبر الخط الساحلي في مديرية أحور

ناًء على توجيهات من التحالف السعودي، والذي  الزبيدي وفي اللحظات األخيرة أوقف العملية العسكرية المشتركة، ب 

أرسل معلومات بأن تنظيم القاعدة استعد للحملة العسكرية ونشر قواته في مودية والوضيع، وهو ما كان سيجعل قوات 

الحملة العسكرية في مصيدة مميتة في حال باشرت بالهجوم، األمر الذي استدعى من الزبيدي إلغاء الهجوم بشكل غير 

، ونظراً لحساسية الموقف واحتمال وقوع خالفات داخلية بصفوف قيادة قوات الحملة العسكرية بسبب إلغاء  مباشر

الهجوم فإن الزبيدي حاول الهروب من هذه اإلشكالية عبر فرض شروط لتنفيذ الحملة تجعل من األطراف المشتركة  

شترط الزبيدي أن يتولى قيادة الحملة العسكرية فيها ترفض تنفيذ هذه الشروط وهو ما يوقف الحملة العسكرية، حيث ا

 .قيادي عسكري تابع لالنتقالي

واعتبر مراقبون إن لجوء الزبيدي لفرض هذا الشرط الذي سيؤدي إلى فشل تنفيذ الحملة وانطالقها كان هدفه هو عدم 

القاعدة وتوظيفه سياسياً   إتاحة الفرصة لألطراف األخرى المشاركة في الحملة من استغالل قرار إيقاف الهجوم على

 .ضد المجلس االنتقالي واتهامه بأنه حليف لتنظيم القاعدة اإلرهابي

 

 

 

 

 

قوات الحزام االمني تقتحم سوق شعبي في كريتر وتعتقل عدد من  
 المواطنين 

يوم الثالثاء ضمن حالة الفوضى التي تعيشها عدن والتي يتسبب فيها الحزام األمني باغلب األحيان اقتحمت قوة أمنية ال

 .سوق شعبي في كريتر بعدن

واعتقلت عدد من بائعي القات على خلفية جبايات    وقالت مصادر محلية إن قوة أمنية اقتحمت سوق القات بكريتر

 .مالية

األمر الذي دفع    وأوضحت المصادر أن بائعي القات رفضوا إتاوات جديدة عليهم مقابل إيجارات داخل سوق القات،

 ..القوة األمنية القتحام السوق والتقاليد عدد من البائعين وفرض إتاوات بالقوة

 .ويأتي ذلك في ظل استمرار االنفالت األمني الذي تشهده مدينة عدن 
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لعدم حصوله على قيمة  
تذاكر..المنتخب اليمني يفترش  

أرضية مطار القاهرة وهجوم  
 عنيف على العيسي 

تداول ناشطين يمنيين على مواقع التواصل اإلجتماعي  

صور للمنتخب اليمني للناشئين وهو يفترش أرضية مطار  

 القاهرة 

شهدت وسائل التواصل االجتماعي تفاعالً كبيراً للناشطين  

الذين شنوا هجوماً عنيفاً على رئيس اتحاد كرة  اليمنيين  

القدم أحمد العيسي ووزارة الشباب والرياضة في الحكومة 

التابعة للتحالف السعودي بقيادة معين عبدالملك بسبب  

إهمالهما للمنتخب الوطني األول لكرة القدم والتسبب بنومه 

في مطار القاهرة على األرض وعلى كراسي صالة االنتظار 

ظار موعد رحلة عودتهم إلى اليمن بعد مشاركتهم في  بانت

 .إحدى البطوالت

ووصف ناشطون مشهد أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم 

وهم يفترشون أرضية صالة المطار وينامون على الكراسي 

بالمشهد المؤلم، محملين المسؤولين لرئيس اتحاد الكرة  

تهما  العيسي ووزير الرياضة بحكومة معين، واللذين ا

 .بأنهما ال يحضران إال أثناء فوز المنتخب ألخذ الصور فقط

 

 

 

 

 

 

توتر بين قوات اليمن السعيد  
 وقبيلة آل الشمروخ بلودر 

تشهد مديرية لودر بأبين توتر كبير بين قوات   

#اليمن_السعيد وقبيلة ال الشمروخ بسبب اعتقال قوات  

ابناء ال  اليمن السعيد التابع للمجلس الرئاسي أحد  

 الشمروخ 

و هددت القبيلة بنصب نقاط تقطع لقوات #اليمن_السعيد  

على الخط ان لم يتم االفراج عن ابنهم حمدي الشمروخ  

والذي اعتقل من قبل جنود اللواء الثالث من قوات  

#اليمن_السعيد قبل اسبوع وتم نقله امس الى #عدن دون  

 .تهمة

مخربين والسرق  وتضم قوات اليمن السعيد اإلرهابيين وال

حيث توسعت العمليات اإلرهابية في لودر منذ تأسيس هذه  

 القوات 

 

خريجو الكلية العسكرية بعدن يطالبون بفتح مستحقاتهم التي  
 جمدتها وزارة الدفاع 

م اليوم وقفة احتجاجية أمام قصر  2018نفذ خريجو الكلية العسكرية صالح الدين دفعة الجامعيين للعام   

بالعاصمة عدن للمطالبة بتسوية أوضاعهم ومستحقاتهم المالية جمدتها قيادة وزارة الدفاع   المعاشيق . 

ب في تنفيذ توجيهات المجلس  المحتجون اللذين تجمعوا صباح اليوم أمام قصر المعاشيق الفتات تطال  ورفع

المستحقات المالية المخصصة لهم منذ صدور     الرئاسي الذي جمدته وزارة الدفاع وحرمانهم من

م2018  تخرجهم في العام   قرارات . 

كافة الجهات المسوؤلة ابتداء من الدائرة المالية    وأشار الخريجون أنهم منذ تخرجهم بذلوا جهودا كبيرة مع

ووزارة المالية ورئاسة الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية من اجل مستحقاتهم من الرتبة  لوزارة الدفاع 

م ، ولن تتحقق اي مطالب2018والتعزيز المالي والشهادات واالستحقاقات االخرى منذ تخرجهم عام  . 

م 2220واوضحوا انه في وقت سابق كانوا تلقوا وعود من تلك الجهات اخرها في ابريل المنصرم من عام 

من قبل الدائرة المالية لوزارة الدفاع وتم المشاركة بلجنة شكلها الخريجون انفسهم لمتابعة وزارة المالية  

حتى  2022ورئاسة الوزراء من اجل اعتماد التعزيز المالي لرتبهم وتم استخراج استحقاق منذ شهر يناير 

لقطيبي لصرفها للدفعة اال انهم تفاجؤا  ، لخمسة أشهر وتم ارسال االشعارات الى بنك ا 2022  مايو  شهر

الدائرة المالية في وزارة الدفاع قامت بتوقيفها دون أي مسببات، مطالبين رئيس وأعضاء مجلس     أن

التدخل العاجل االستجابة لمطالبهم أسوة بزمالئهم من نفس الدفعة في المناطق العسكرية االخرى   الرئاسة

 .والذين ترقوا إلى رتبة نقيب

 

 

 

 

 

المركز اليمني لإلعالم يستنكر المضايقات السخيفة  
التي تتعرض لها الصحفية نبيهة الحيدري ويدعو الى  

 سرعة الكشف عن مرتكبي جريمة إغتيال شقيقها

استنكر المركز اليمني لإلعالم المضايقات السخيفة التي تتعرض الصحفية نبيهة الحيدري عبر اتصاالت  

تلفونها عبر أرقام متعددة، بالتزامن مع إعالن موعد دفن جثمان شقيقها الصحفي صابر  ورسائل تلقتها على  

 .الحيدري الذي اغتيل األسبوع الماضي بعدن في جريمة إرهابية بشعة

ويعبر المركز عن تضامنه الكامل مع الصحفية الحيدري، ويطالب الجهات المعنية سرعة التحرك للكشف عن  

ذين قاموا بمضايقة الزميلة الحيدريهوية الجناة المنحطين ال  . 

كما يطالب المركز الجهات المعنية بالكشف عن من يقفون وراء العمل اإلرهابي الجبان الذي استهدف شقيقها  

الصحفي صابر الحيدري، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام وانزال أشد العقوبة في مرتكبي هذه الجريمة  

لذين يسعون من خالل جرائم اغتيال الصحفيين المتكررة إلى قتل الشهود  اإلرهابية ومن يقفون وراءهم، ا 

وإسكات اإلعالم والحيلولة دون وصول الحقيقة إلى الرأي العام المحلي والعالمي حول ما تعيشه عدن من  

 .أوضاع سيئة ومتردية

تهاكما يحمل المركز الجهات المعنية مسؤولية حماية الزميلة نبيهة الحيدري وأفراد أسر . 

ويتقدم المركز اليمني لإلعالم بخالص التعازي وعظيم المواساة ألسرة الصحفي صابر الحيدري سائالً هللا  

العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وكل زمالئه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا هلل  

 .وإنا إليه راجعون
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قبائل الصبيحة تختطف عدد من  
ود العمالقة جن   

أبناء يافع المنتسبين    اختطفت قبائل الصبيحة عدد من

لقوات العمالقة في رأس العارة بلحج ردا على جرائم  

 . العمالقة المتعاقبة

وأوضخت مصادر محلية أن مسلحي الصبيحة اختطفوا  

أربعة من أبناء يافع يتبعون قوات العمالقة كانوا في  

اثنين من المختطفين     طريقهم إلى المخاء، مشيرة إلى أن

عمالقة واثنين يتبعون اللواء التدريبي   16يتبعون اللواء 

 عمالقة 

 : وهم

 اكرم زكي صايل سعيد 

 زين جالل صالح زين 

عمالقه 16للواء   تابعين . 

فيما قالت المصادر أن اسماء األفراد التابعين للواء التدريبي  

هم: بسام نصر سيف الرضامي   عمالقه المختطفين  

 طاهر منصر هيثم بن علي 

وتتهم قبائل الصبيحة مدير أمن المحافظة 

أبناء الصبيحة على خلفية   باعتقال عدد من  السيد    صالح

 .نهب األراضي 

 
 
 
 
 
 
 

ادر تكشف قيمة آخر فلة اشتراها  مص
وزير اإلعالم في حكومة المناصفة  

 ومكانها 

وسط األزمات التي تضرب الشعب اليمني كشفت مصادر  

مطلعة عن قيام وزير االعالم في الحكومة بشراء فلة فارهة 

 .وسط العاصمة المصرية القاهرة

وقالت المصادر إن وزير االعالم في الحكومة معمر اإلرياني  

قام في مطلع االسبوع الماضي بشراء فلة فارهة في اغلى 

الف دوالر 800األحياء السكنية وسط القاهرة و بمبلغ  . 

هذا وكان ناشطون على مواقع التواصل اإلجتماعي تداولو  

لع  صورة للفلة التابعة لإلرياني والتي قام بشرائها مط

 . االسبوع الماضي حسب المصادر

يشار إلى أن وكيل وزارة اإلعالم فهد الشرفي قد كشف عن 

المبالغ التي يتقاضاها االعالميين التابعين للحكومة 

الشرعية في الخارج، األمر الذي دفع بالكثير للتساؤل حول 

 .رواتب الوزراء والمسؤولين في الحكومة

 

تركة ضد  اإلنتقالي يفشل حملة عسكرية مش
 تنظيم القاعدة في أبين

المجلس االنتقالي الجنوبي أفشل حملة مشتركة لمحاربة القاعدة في عدد من مديريات    قالت مصادر مطلعة أن

محافظة ابين ، وقالت المصادر إن الحملة المشتركة التي تم اتفاق القيادات العسكرية لألطراف المتصارعة في  

ف ضد التنظيم اإلرهابي بعد ارتكابه جرائم  ابين ” االنتقالي و اإلصالح ” األسبوع الماضي على توحيد الصفو

ضد الطرفين وقيامه بارتكاب جرائم اختطاف وذبح بحق ضباط وجنود من االنتقالي واإلصالح ، اال أن  

اإلمارات اعترضت على الحملة المشتركة واشترطت عبر رئيس االنتقالي ، عيدروس الزبيدي أن يقود  

ابين ، العميد ابو مشعل الكازمي ،  االنتقالي الحملة التي دعا لها مدير امن  

ووفقاً للمصادر فإن الحملة العسكرية المشتركة كانت سوف تنطلق فجر اليوم االثنين ، اال أن االنتقالي أفشل  

الحملة في اللحظات األخيرة وهو ما سيمنح القاعدة هامش أوسع الرتكاب المزيد من االغتياالت وتنفيذ العديد  

ي طرقاتمن الكمائن العسكرية ف   . 

وحسب مصادر محلية ، إن الحملة المشتركة كانت تنتظر توجيهات الزبيدي كونه نائب المجلس الرئاسي  

المتواجد في مدينة عدن ، اال أن أن األخير تعمد ايقاف الحملة التي تم إعدادها وتنظيمها منذ عدة أيام ، وكانت  

تشارك فيها القوات الخاصه في منطقة شقرة بقيادت  سوف تنطلق بقيادة مدير امن ابين ، ابو مشعل الكازمي و 

العميد محمد العوبان وعدد من القوات والقيادات كالعميد لوي الزامكي وبن معلي بمشاركة الحزام االمني  

 بقيادة العميد عبدالطيف السيد ، 

على مناطق تواجد   وقالت المصادر إن محور الهجوم المعد له من قبل قيادة الحملة كان سينطلق ليالً بالهجوم

تنظيم القاعدة اإلرهابي في احور والمحفد والوضيع وموديه ، وقالت المصادر إن تنظيم القاعدة أعد العدة  

لمواجهة الحملة التي كانت ستنطلق من خط الساحل في مديرية أحور ، وإعاد انتشاره في موديه والوضيع  

 . واعلن جاهزيته للقتال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

السعودية تعتقل إمام مسجد في عدن بأسباب القوات 
 واهية

اعتقلت السلطات السعودية الشيخ احمد   ضمن اساليبها الرخيصة التي تستخدمها السعودية ضد الجنوبيين

عثمان امام وخطيب المسجد الكبير في البريقة هو وعدد من مرافقيه بتهمة التزوير أثناء تواجدة في مدينة  

 جدة ، 

مية إن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ ” احمد عثمان” امام وخطيب المسجد الكبير في  وقالت مصادر اعال

 . البريقة وهو من ابرز الدعاه في عدن ، بتهمة التزوير

من جهته قال الناشط انيس منصور الشيخ السلفي احمد عثمان اكثر من طبل للسعودية والوهابية وهاجم  

ن قيادة السعودية في قضية مفبركة، مضيفا هكذا نهاية كل من يسبح  االصالح والجمعيات يتم القبض عليه م

 بحمد ال سعود ، 

وكان الشيخ عثمان من اكثر المشائخ توليا للنظام السعودي ويعد من ابرز الدعاه في الجنوب وله عدد من  

 .السفريات الى تركيا و الى بلدان مختلفة
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الرئاسي يفشل في ايقاف عملية تجنيد اإلصالح  
الف جندي بدعم تركي قطري في التربة بتعز 50  

كشفت مصادر مطلعة عن فشل المجلس الرئاسي عن ايقاف 

الف عنصر من مليشياته في   50تجنيد حزب اإلصالح 

 .التربة وطور الباحة واألماكن المحاذية للحج

عملية التجنيد  وحسب المصادر فان الرئاسي حاول ايقاف 

التي يقوم بها في تعز من أجل اإلستعداد لعودته الى الجنوب 

مجددا مشيرة المصادر ان الحزب قد تمكن من تجنيد  

 .اآلالف

وحسب مصادر خلصة فان حزب اإلصالح وضع قبل  

الف جندي بدعم تركي قطري   50شهرين خطة لتجنيد 

محاذية لفرض وجوده مجددا والبدء باالنتشار في المناطق ال

 .لباب المندب والتمدد نحو الجنوب

 

 

 

 

 

السعودية تمنع العليمي من العودة الى 
 عدن و الزبيدي يستغل الموقف

كشفت مصادر مطلعة أن السعودية أوقفت رئيس المجلس  

القيادة الرئاسي ومنعته من العودة إلى عدن بعد الزيارات  

 . التي قام بها الى عدد من الدول العربية

وحسب المصادر ان السعودية رفضت في بداية األمر طلب  

العليمي مليار دوالر لدعم الجانب الخدمي وانهاء  

عت في اآلونة األخيرة بعدن ومحافظات اإلحتجاجات التي اندل

 .الجنوب

وأكدت المصادر ان السعودية أوقفت العليمي ومنعته من  

العودة الى عدن حتى يتم النظر سبب الفشل الذريع الذي  

 .واجه المجلس فور اعالن تشكيله

واتضحت األمور أكثر بعد تحركات عيدروس الزبيدي  

في حكومة معين   األخيرة والتي قام فيها بتوقيف وزيرين

هما وزير النفط عبدالسالم عبود ووزير الكهرباء أنور  

كلشات كما وجه بحملة عسكرية باسم مجلس الرئاسة الى  

طور الباحة حيث توحي بان الزبيدي تلقى توجيهات  

بالقيام بأعمال المجلس كامال واستغالل توقيف     اماراتيه

 العليمي في الرياض 

 

وخمور برعاية   تطور خطير في عدن…ديسكوهات
 منظمات أجنبية 

في تطور خطير يشير الى محاولة السعودية جر مدينة عدن إلى مزيد من الفساد األخالقي وتجريد ابناء  

المدينة من قيمهم الدينية وهويتهم األصيلة كشفت مصادر عن اقمة منظمات لحفالت ومالهي ليلية مخلة  

 .بالشرف في بعض منازل وفنادق عدن

وفي هذا الجانب قال خطاب احمد باراس نجل مدير دارسعد السابق: وصلني للتو فيديو سيء للغاية يتواجد به  

عدن وفتاة من الشلة حق المنظمات  أحد مدراء المنظمات في العاصمة . 

 .واضاف: لو كان شخص آخر وصله هذه الفيديو لنشره وقام باالبتزاز

أوقفوا عبث المنظمات واعمالهم السيئة المخله باألدب التي ال تليق    ودعا باراس إليقاف عبث هذه المنظمان:

 .بمجتمعنا المسلم

واضاف باراس: الخميس والجمعه مقراتهم تصبح ديسكوهات ويجتمع فيه البعض من الشباب والشابات  

 ً في   المغرر بهم، في خور مكسر وبالتحديد حي السفارات استطلعوا هناك وشاهدو الخارج والداخل وايضا

المدينة الخضراء ودار سعد وايضاً هناك فندق يسمح لهم ويبيع الخمور لهم ويستوردها من الخارج من  

 اوروبا وليس من وارد جيبوتي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

فوكس نيوز: الواليات المتحدة فقدت قدرتها على حماية 
 النظام العالمي 

سينهار ألسباب اقتصادية، منوها بأن الواليات  إن العالم الحديث  Fox News قال مقدم برنامج على قناة

 .المتحدة فقدت قدرتها على حماية النظام العالمي

جيسي واترز، نحن نتحدث عن نقص في موارد الغذاء   Fox News وأضاف مقدم برنامج على قناة

 .”والطاقة. محذرا من أن “هذه العملية قد بدأت بالفعل

دلعت في بيرو وسريالنكا، ويرى واتزر أن أي دولة يمكن أن تكون  واستشهد المقدم بأزمة الغذاء التي ان

 .التالية 

وأشار إلى أن الواليات المتحدة مسؤولة عن عمل النظام العالمي وشحنها البحري المحمي. مضيفا: “لقد فقدنا  

 .”هذه القدرة اآلن

ن الواليات المتحدة فقدت  من جهته أشار بيتر زيهان، مؤلف كتاب “نهاية العالم هي البداية فقط”، إلى أ 

حاملة طائرات في الخدمة،   14الرغبة في مواصلة مسارها السابق، “لقد أنفقنا كل قوتنا السابقة. لدينا 

مدمرة للقيام بدوريات في   800والعديد منها في الطريق وهذا يكفي لتدمير بلد ما، ولكن هناك حاجة لحوالي 

منها فقط 70رية، لدينا محيطات العالم من أجل حماية التجارة البح ”. 

في وقت سابق، قال كبير االقتصاديين في بنك ميزوهو الياباني، شونسوكي كوباياشي، إنه إذا اختفى الغاز  

الروسي من السوق، فإن العالم ينتظر نهايته. وسيؤدي نقص الغاز إلى المنافسة وزيادة الطلب على الفحم  

 .والنفط والغاز الطبيعي المسال

 

 


