
 

 1صفحه 

 

                                    

 

    

 

 

   

 

  

    

 

 

   

   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2202 \ 11 \  19  والسبعون  التاسعلعدد ا  

بيان سياسي هام للحراك الثوري 
يكشف يكشف مؤامرة اإلنتقالي 

 والمبالغ المدفوعة لتمزيق المجلس
 

قرارات مرتقبة للرئاسي الستهداف 
في عدن االنتقاليقيادات   

 
 

قواتها في عدن السعودية تعزز 
بسفينة محملة بالعتاد العسكري 

 المتنوع
 

 
 شركة مصافي عدن تعلن افالسها

 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

حكومة معين ترفض منحة عمانية 
 لتشغيل الطاقة

 



 
               

 

 2صفحه 

اختطاف الفتاة “مها”  
وقتلها..هل ستسرع سلطات 

 عدن بمحاكمة الجاني؟

عاما في    14القت جريمة اختطاف وقتل فتاة قاصرة ذات 

مديرية الشيخ عثمان بعدن غضب وتنديد واسع لدى ابناء  

كبير لمستوى الجريمةالمحافظة التي تشهد انتشار  . 

وانتقد مواطنون وناشطون على مواقع التواصل اإلجتماعي  

خصوصا بعد   عدم تحرك السلطات األمنية في القضية علنا

 .تسليم االهالي مرتكب الجريمة لهم

أن المواطنين أصروا على دخول    ووفقا لمصدر في األسرة

بيت جيرانها المشتبه في بغرض تفتيشه وهناك وجدوا  

فتاة فعالً وقد تم قتلها وتقطيع جثتها إلى أوصالال . 

وتنتشر بشكل كبير في المدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة  

التحالف الجريمة األخالقية واالختطافات واالغتياالت والقتل 

والسطو المسلح بسبب االنتشار الكبير للفصائل المسلحة 

دائمة في  التابعة للتحالف واالنفالت األمني الذي أصبح سمة 

2015الجنوب منذ العام  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمين يستهدف أحد قيادات 
 اإلنتقالي في المحفد بأبين 

نفذ مجهولون اليوم الخميس كمينا الحد قيادات المجلس  

 . اإلنتقالي الجنوبي في مديرية المحفد بأبين

ان ثالثة جنود أصيبوا بانفجار عبوة   وقالت مصادر محلية

القياديين فهد المرفدي قائد قوات    ناسفة في مركبة تقل

الطوارئ باألحزمة األمنية و سمير المشوشي قائد كتيبة  

 .اللواء الثالث دعم وإسناد

وأوضحت المصادر ان العبوة الناسفة زرعت على جانب  

الطريق وانفجرت اثناء مرور موكب قائد قوات الطوارئ  

 .”“فهد المرفدي

وعمليات اغتياالت  وتشهد محافظة أبين انفالت أمني 

وتصفيات بين عناصر التنظيم اإلرهابي وقوات االنتقالي  

 .الموالي لإلمارات

 

مطالبات بإخراج اإلرهابي امجد خالد ومليشاته  

 من الحجرية وتسليمهم للعدالة 

اليمنية، برفض مخططات اإلخوان الرامية نشر الفوضى ورعاية   تستمر بلدة الحجرية بتعز 

 .اإلرهاب واتخاذ البلدة منصة لتهديد المناطق المحررة

وأطلق شيوخ ووجهاء وأعيان في مديرية الشمايتين، إحدى مديريات بلدة الحجرية الحيوية واالستراتيجية،  

على العناصر التخريبية واإلرهابية المطلوبة للقضاء  صرخة للمطالبة بإنهاء عسكرة اإلخوان للبلدة والقبض 

 .اليمني

واتهم الشيوخ والوجهاء في بيان القيادي اإلخواني النافذ أمجد خالد الفار من وجه العدالة باستقدام عناصر  

 .إرهابية أقدمت على إطالق النار باألسلحة المختلفة على منازل المواطنين لبث الرعب وإقالق السكينة العامة

مواقع   6وقال البيان تلقت “العين اإلخبارية” نسخة منه، إن القيادي اإلخواني أمجد خالد استولى على 

عسكرية في مدينة التربة، حاضرة الحجرية، بعد انسحاب مفاجئ للواء الرابع مشاة وهي مواقع “الجاهلي”  

 .”و”بياعين” و”منيف” و”يمين” ومعسكري “العفا” و”الصنعة

إلى أن العناصر التخريبية بال إخوان انطالقا من مواقعها العسكرية قصفت بالقذائف المدفعية  وأشار البيان  

 .قرى سكنية في “شرف شرجب” و”الربيصة” و”األكاحلة” ما إلى لترويع النساء واألطفال في منازلهم

ة بحقهم وأوضح البيان أن العناصر جميعهم هم فارون من محافظة عدن بسبب األوامر القهرية الصادر

وإدانتهم بجرائم القتل واالغتياالت في كثير من القضايا بما فيه جريمتا اغتيال اللواء ثابت جواس والرائد نادر  

 .الشرجبي

وندد البيان بـ”االعتداء على اآلمنين وترويع األطفال والنساء وإطالق النار على أهالي شرجب واإلخالل 

اإلرهابية الخارجة عن النظام والقانون واألعراف واألخالقباألمن واالستقرار، من قبل هذه العناصر  ”. 

وطالب البيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بسرعة التدخل وتوجيه من يهمه األمر من الجهات  

 .األمنية والقضائية والنيابة العامة بتنفيذ األوامر القهرية وإلقاء القبض على هذه العناصر التخريبية

ا لفتح تحقيق عاجل بجرائمهم في مدينة التربية وجبر ضرر األهالي نتيجة ما طالهم من اعتداءات  كما دع 

 مدانة، مطالبا بمحاسبة الجهات التي سلمت المواقع العسكرية لعناصر إرهابية فارة من وجه العدالة 

وعدم عسكرتها،   كذلك شدد البيان على ضرورة إخالء المناطق السكنية من العناصر المسلحة واإلرهابية

 .إشارة للمسلحين التابعين للقيادي اإلخواني أمجد خالد 

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية لـ”العين اإلخبارية”، إن اإلخوان يتحركون في تسليم مدينة التربة  

)قلب الحجرية( وحتى طور الباحة إلى اإلخواني “أمجد خالد”، وذلك لخنق مدينة تعز من شريانها الحيوي  

لواصل إلى عدنا . 

وتكتسب “الحجرية” رمزية خاصة في المعادلة اليمنية، إذ تعد أكبر بلدة حيوية ذات تأثير سياسي فعال في  

البالد، فضال عن الدور العسكري إثر موقعها االستراتيجي المطل على ميناء المخا ومضيق باب المندب وخليج  

بة متقدمة للجنوبعدن، فيما تعد مرتفعاتها االستراتيجية بمثابة بوا  . 

وفتح موقع الحجرية االستراتيجي أطماع مبكرة لإلخوان الذين سعوا لبسط السيطرة عليها، ال سيما مدينة  

 “التربة” والتي تحولت مؤخرا إلى ساحة مفتوحة لمعارك اإلخوان ومخططاتهم لنشر اإلرهاب والفوضى 

 



 
               

 

 3صفحه 

عدن…اشتباكات بين الحزام  
 االمني وشرطة الشعب 

مدينة عدن ظهر اليوم الخميس اشتباكات مسلحة  شهدت 

بين قوات الحزام األمني وعناصر من شرطة الشعب خلفت  

 .جرحى من الطرفين

وقالت مصادر محلية ان االشتباكات استمرت قرابة ساعة  

كاملة متسببه في اسرار لمنازل المواطنين وجرحى من  

 .طرفي االشتباكات

توترا بين األطراف  وأوضحت المصادر أن الوضع ال زال م

 .مع وصول تعزيزات من إدارة أمن عدن

 

 

 

 

 

 

 

غضب على مواقع التواصل 
تجاه السلوك الذي ابداه مذيع  
 الجزيرة اما رياضي يمني بارز

القى السلوك المتعالي الذي ابداه مذيع قناة الجزيرة احمد  

المتابع الرياضي عبدالرقيب اليافعي امس   فاخوري الذامام

 .غضب يمني واسع لدى اليمنيين على مواقع التواصل

وظهر اليافعي ضيفا على برنامج شبكات الذي يقدمه  

 .فاخوري لكن فاخوري ابدى سلوكا متعاليا تجاه ضيفه

هذه الواقعة غضبا مجتمعيا واسع النطاقواثارت  . 

وعلق وزير الثقافة السابق خالد الرويشان على هذه الحلقة 

 !بالقول: “سقط الفاخوري ونجح اليافعي

أعترف أن بجاحة الفاخوري وصلف روحه تستفز حتى  

 !الحجر! كان ناقص يسأل اليافعي عن أسماء أوالد الالعبين 

ً مذيع غير ناضج مهنياً ونفسياً و أخالقيا  

عبدالرقيب اليافعي اليمني البسيط أثبت للعالم العربي وللعالم 

 !عشق اليمنيين لكرة القدم .. وهذا هو األهم

 

قيادية في الحراك الثوري تفند األكاذيب المفتراه  
 على رئيس المجلس فؤاد راشد

مفتراه على رئيس المجلس فؤاد راشد من  نفت رئيسة دائرة المرأة في الحراك الثوري بعدن االستاذ رضا طه األكاذيب ال

 .قبل األعضاء المفصولين مؤخرا بسبب محاولتهم شق صف المجلس بدعم من المجلس االنتقالي

ومطلعة على كل االحداث ومتواجدة في المجلس   الرئاسة وأمانة السر  بهيئة بصفتها عضوة  وقالت رضا طه انه و

وحاضرة كل اجتماعات ونشاط المجلس فإنني اؤكد أن رئيس المجلس لم يحصر اللقاءات الخارجية في شخصه بل كان  

م  يرافقه اغلب االوقات رئيس الدائرة السياسيه الذكتور محمد عبدالهادي ورئيس دائرة الخارجيه عبدالرحي

عبدالرؤوف السقاف والقاضي انيس جمعان اللواء محمد بن سالمه باإلضافة   وبعض كوادر المجلس منهم  العولقي 

 . إلى ترشيحه آلخرين مثل االستاذ عبدالناصر الشيخ وحسن اليزيدي إلى جانب آخرين

ن كان يختلف مع البعض ولم يتم  واكدت: ولم يتم اإلخالل بلوائح المجلس التنظيمية كما ادعوا بل كان أكثر انضباطا وا

تعطيل الهيئات بل كان دافعا لنشاطها ..لألسف انتم ايها المنشقون من كنتم معطلين بسبب انكم معتمدين ماديا على 

رئيس المجلس ولم تقوموا بأي تحرك أو نشاط .. جلستم في مناصبكم وطلباتكم لعقد اي اجتماع كان بالضرورة من دفع  

لاير500ه ولذا رفضتم مقترح االشتراكات الشهريه كال حسب مقدرته حتى من المواصالت والى آخر   . 

وفيما يخص قرار التجميد لم يكن شخصي وانما طرح ذلك رئيس المجلس على هيئة رئاسة المجلس وأمانة السر  

 للمناقشة والقى تاييد 

ات للحوار مع االنتقالي بحكم أن  واضافت: بعد طرح اسباب التجميد ولم يكن تجميد نهائي بكل كان وقف اي لقاء

مجلسنا طرح ملفات ضروري حلها قبل أن نضع الميثاق الوطني مع االنتقالي ولكن المجلس فوجى بتغير مسار الحوار 

ولم يعترض غير ثالثه نفر واالغلبيه القصوى كانوا مع قرار التجميد والمعترض ع قرار التجميد    من قبل االنتقالي 

عبدالهادي وخلدون السباعي وعبدهللا الجنيديكان الدكتور محمد   . 

واشارت: أما بخصوص غيابه عن الوطن كان بمسيبات وكلنا نعرف ذلك منها محاولة اغتياله في مديريه  

واعتقاله مرتين في حضرموت واخرها اعتقاله في مدينة سيئون قبل سفرته األخيرة فضال عن تعرض حياته   كريتر 

 . لمحاولة التصفية

نتذكر عندما يضع على هيئة الرئاسةموضوع عودته أغلبية هىئه الرئاسه ترفض عودته خوفا على حياته وينصح   وكلنا

 . بعدم العودة والوضع غير آمن

وكل زياراته التفصيلية كان يطرحها مباشرة ولم يكن يخفي تقرير واحدا عن رئاسة المجلس وأمانه السر وبكل شفافية  

أمامنا جميعا في جروب امانه السر ورىاسة المجلس وكل تحركاته الدولية يضعها  . 

والحقيقة لم يكن يوما مقصيا الحد بل شهد المجلس ترتيب هيئاته القيادية المختلفة ومجالس الحراك بالمحافظات 

 . والمديريات في عهده وهو من كان متحرك بقوة في هذا االتجاه

بسبب ممارسات االنتقالي التعسفية ضد أي مكون وانتم تعلمون  ية ولم نستطع عقد لقاء كبير بقاعة خالل الفترة الماض 

باالطقم والعسكر والزالت فيديوهات الحدث  كان آخرها قمع الندوة السياسيه التي دعى لها مجلسنا في قاعة البتراء 

 .  موجودة

لقادم لإلعداد للمؤتمر في واخر ماطرحه الرئيس أن يعقد لقاء هيئة الرئاسة وأمانة السر عقد االجتماع التنظيمي ا

 . حضرموت خالل االسابيع القادمة نظرا لعدم األمن في عدن وقمع الحريات

الشخصيو والبعض كان يطبل ليل نهار  لم يختزل رئيس المجلس بل لألسف انتم من كنتم مختزلين المجلس بمصالحكم   

. 

 بالنسبه للشفافية الماليه كان واضح أمامنا جميعا

ان بامانه السر العميد حسن اليزيدي واخر توضيح ك  

عليه من قبل جميع االعضاء هل الرئيس يستلم فلوس باسم المجلس   في اجتماع لمجلس عدن عندما تم طرح السؤال 

 . فنفى نفيا قاطعا وكلنا نعلم وإذا هناك من لديه خالف ذلك فليثبته 

كن منصفين بحق رئيس المجلس فان اختلفنا معه براءة ذمة لرئيسنا لوجه هللا وللحقيقة ولن ونصدر في مجلس عدن 

 . نختلف معه بامانة وصدق

 



 
               

 

 4صفحه 

خبير جنوبي: إقالة معين  
عبدالملك وطرده من عدن غير  

 كافية 

شن محلل سياسي وخبير عسكري جنوبي هجوما على   

داعيا الى محاكمه جراء ما  رئيس الحكومة معين عبدالملك

 .تسبب به من معاناة للمواطنين

المحلل السياسي والخرير العسكري العميد خالد    وقال

النسي ان:”إقالة معين عبدالملك وطرده من عدن غير  

 ”كافية

وتابع في تغريدة له على تويتر:”بل يجب تقديمه للمحاكمة  

متعمد  بتهمة الخيانة والفساد ودعم الفوضى واإلفشال ال

للخدمات وتغيير التركيبة الديمغرافية للمحافظات الجنوبية  

 ”ودعم الحوثيين

وأضاف:”كل يوم يزداد الوضع تعقيد وتزداد معاناة الناس   

 ”بسبب معين وامثاله”، مختتما:”ويجب إن يدفعوا الثمن

 

 

 

 

 

قائد الهبة الحضرمية: لن يكون أي 
حوار أو مفاوضات إال برحيل قوات  

 المنطقة العسكرية األولى 

شدد قائد الهبة الحضرمية على ضرورة اخراج قوات  

 المنطقة العسكرية األولى من مديريات وادي حضرموت 

رئيس لجنة  –وخال إستقبال قائد الهبة الحضرمية الثانية  

لقاء مخرجات حضرموت العام “حرو” الشيخ حسن بن  

الردود،   سعيد الجابري، اليوم الخميس، في منزله بمنطقة

مقادمة ومشايخ وأعيان قبيلة سيبان بساحل وهضبة  

 حضرموت اكد على ضرورة اخراج القوات 

وقال قائد الهبة الحضرمية الثانية حسن الجابري أهم  

الخطوات التي تستعد لجنة لقاء مخرجات حضرموت العام،  

تنفيذها إلستكمال تحقيق كافة أهداف الهبة المطالبة بإنتزاع 

 .حقوق حضرموت

وأكد الشيخ الجابري في كلمته، أنه لن يكون أي حوار أو  

مفاوضات إال برحيل قوات المنطقة العسكرية األولى وال  

سبيل أمام أبناء حضرموت إال بفرض سيطرتهم على  

 .أرضهم وإدارة شؤونهم عسكريا وإداريا 

  

حكومة معين ترفض منحة عمانية 
 لتشغيل الطاقة 

رفضت حكومة معين عبدالملك منحة عمانية كبيرة من ضمنها محطة كهربائيه من شأنها تشغيل محافظة  

 .حضرموت بالكامل

منحة عمانية كبيرة ممثلة بمحطة كهربائية تحمل اسم   وكشفت وثائق مسربه تجاهل حكومة معين عبدالملك ، 

ميجا وات 280“محطة منح” وتعمل بوقود الديزل والغاز، بقدرة  . 

وعلى حائطه بمواقع التواصل اإلجتماعي نشر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، وثائق تفيد  

ل به مسؤول كبير، عقب نشره خبراً عن  بأن السلطنة قدمت محطة الكهرباء الغازية “منح”، بعد أن تواص

واقعة فساد بمحافظة حضرموت تسببت في تعطيل صفقة شراء محطة كهرباء غازية )محطة الكامل( بطاقة  

ميجا وات 285إنتاجية تبلغ هي األخرى  . 

مارس( عرضاً لفك    18وبحسب الوثائق المسربة، قدَّمت شركة مسار الخليج في منتصف مارس الماضي )

ركيب محطة منح الكهربائية كمنحة لـ اليمن واإلشراف عليها لمدة عام كامل، على أن تتكفل وزارة  ونقل وت

الكهرباء بالمواد االستهالكية مثل الغاز والديزل، لترد الوزارة بأن تقوم الشركة بمهام النقل والتركيب وتقديم  

موت لقرب مصادر تموينها بالوقود  عرضها التفصيلي، قائلةً بأن تركيب المحطة سيتم في منطقة وادي حضر

 .وكذا تصريف خطوط الطاقة منها

وتم اإلتفاق بالتراضي بين الطرفين )وزارة الكهرباء ممثلةً بالوزير السابق أنور كلشات، وشركة مسار الخليج  

ممثلة بمديرها جبر صالح المثيل(، على نقل محطة محطة منح الكهربائية من قبل الشركة من السلطنة إلى  

، ويشمل ذلك الفك والتربيط لكامل أجزاء المحطة، ونقل وشحن المعدات إلى  10نطقة بترومسيلة قطاع م

ألف دوالر، أما تكلفة   770ماليين و 6اليمن، وبلغت قيمة االستثمار اإلجمالية للمشروع بموجب العقد 

ألف دوالر 263ماليين و 6التشغيل والصيانة السنوية، فتبلغ  . 

فإن طلب العمانيين يتمثل في أن تقوم حكومة عدن بنقل هذه المحطة المجانية إلى اليمن،    ووفقاً للمراسالت

مؤكدةً أن المحطة ستقدم خدمة كبيرة لليمن، وهو ما لم يتم حتى اليوم، إضافةً إلى بقاء العرض العماني  

 .المجاني سراً لم تكشف عنه الحكومة ووزارة الكهرباء

حطة الكهرباء العمانية المجانية إلى اليمن في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة يأتي التأخر الحكومي عن نقل م

مبالغ طائلة بالمليارات لشركات الطاقة المشتراة “المستأجرة”، والتي بدورها تطالب الحكومة بسداد  

ا  المتأخرات التي عليها، وتقوم بإيقاف خدمة الكهرباء بين حين وآخر بسبب تنصل الحكومة عن التزاماته

 .ووعودها بسداد المستحقات للشركات

ويُشار إلى أن شركات طاقة مستأجرة في وقت سابق من هذا العام، وهي شركات السعدي والعليان واألهرام،  

كانت قد طالبت وزير الكهرباء السابق أنور كلشات بتنفيذ وعود الحكومة وتسديد مستحقات الشركات المتأخرة  

(2021ارس إلى م 2020للفترة )من أكتوبر  . 

وكانت وكالة رويترز، العام الماضي، قد نقلت عن مسؤول حكومي قوله إن توقف محطات الطاقة المشتراة  

ميجاوات من الطاقة المولدة في عدن التي تعاني أصالً من عجز هائل   130“المستأجرة” يتسبب بفقدان نحو 

 .في إمدادات الكهرباء

 



 
               

 

 5صفحه 

قيادي في حزب اإلصالح  
ي بإغراق عدن  يتهم اإلنتقال 

 بالغوضى 

يستمر الخطاب اإلعالمي لحزب اإلصالح في استهدافه  

للمجلس اإلنتقالي الجنوبي حيث شن القيادي البارز في  

جوما على اإلنتقالي متهما إياه  الحزب ” صالح باتيس” ه

 .بإغراق عدن بالروضة

بعض القوات    وقال باتيس في منشور على )فيس بوك(: ”

عدن بعد عبثها لسنوات أوصلت عدن الى وضع المنفلتة في  

كارثي واليوم عندما تزايدت الضغوطات الشعبية والدولية  

لعمل حلول عاجلة وضبط تلك القوات أو تسريحها نسمع 

أصواتاً غريبة تنادي بنقلها الى حضرموت والمحافظات  

رى  الشرقية تحت مبرر التحرير وقمع الحضارم مرة أخ

 .“ والحاقهم بالجنوب 

وتحشد قوات االنتقالي قواتها في حضرموت تمهيدا  

لمهاجمة قيادة المنطقة العسكرية األولى الخاضعة  

للسيطرة عليها ومديريات وادي حضرموت    لإلصالح

 . والهضبة النفطية

 

 

 

 

 

 

 

طارق عفاش يدفع بتعزيزات الى  
طور الباحة لمحاصرة اإلنتقالي  

 في عدن 

رق عفاش تحركاته العسكرية الستهداف اإلنتقالي يستمر طا

ومحاصرة قواته قبل االنقضاض عليها في مدينة عدن حيث 

كشفت مصادر عسكرية وصول تعزيزات عسكرية تابعة  

لطارق صالح إلى منطقة طور الباحة الواقعة جنوب محافظة 

 .لحج وبوابة الدخول إلى عدن

لمخا  وقالت المصادر إن وحدات عسكرية قدمت من ا

 .بالساحل الغربي ووصلت األربعاء إلى طور الباحة

وحسب المصادر ان هذه القوات هدفها اغالق المنفذ  

الشمالي لمحافظة عدن كجزء من عملية مرتقبة تجهز 

 .السعودية لها ضد قوات اإلنتقالي خالل الفترة القادمة

 

تعزيزات يدفع بها تنظيم القاعدة الى الحدود 
 الجنوبية لتعز 

كشفت مصادر عسكرية عن تحشيدات يقوم بها تنظيم القاعدة الى األطراف الجنوبيه لمحافظة تعز استباقا  

 .لمرحلة جديدة من الصراع في المدينة التي يطمح طارق عفاش النتزاعها من قوات اإلخوان

مديرية  وقالت المصادر إن العشرات من عناصر تنظيم القاعدة وصلت إلى معسكرات خاصة بالتنظيم في 

 .المضاربة ورأس العاره بمحافظة لحج، المتاخمة لريف تعز الجنوبي، قادمة من محافظة أبين

وأوضحت المصادر أن التعزيزات الجديدة ستنضم لمجاميع سابقة كانت قد وصلت إلى مدينة التربة، حيث  

 .تتمركز قيادة قوات اإلصالح

الماضي، قوات اإلصالح بإستقدام مجاميع من التنظيم  وكانت وسائل إعالم موالية للتحالف قد اتهمت الشهر  

اإلرهابي إلى مدينة التربة، في محاولة للتصدي لتقدم فصائل طارق صالح، المتمركزة في الساحل الغربي  

 .وتتأهب إلقتحام المدينة

فوتأتي التحشيدات، في ظل تصاعد نشاط التنظيم اإلرهابي في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل التحال  . 

 

 

 

 

 

 

المزايدون باسم قضية الجنوب يستولون   :  مقراط
على السلطة والمال والقرار وينهبون األراضي 

 والجبايات 

وعملية التجريف والتهميش واالقصاء الخاصة في   حذر الصحفي علي منصور مقراط من التطرف المناطقي

 الجنوب تحت يافطات وشعارات مل منها الناس واكل عليها الدهر وشرب 

وقال مقراط : أن المزايدين باسم قضية الجنوب يستولون على السلطة والمال والقرار وينهبون األراضي  

خل والخارج ويمتلكون األرصدة والعقارات وهم  والجبايات واالتاوات ونراهم يشيدون العمارات والفلل في الدا

 كانوا إلى االمس القريب معدمين يجوبون األسواق أو يعملون والبعض عاطلين عن العمل

وأشار مقراط ان هذا يحدث في ظروف حرب والشعب يموت جوعا وبعض عزيزي النفس اليجدون قوت  

هذه الفوارق والمتغيرات لهذه الشخوص باسم الجنوب  يومهم،   

واضاف : هناك محافظات ومناطق تسيطر على كل شيء وهذه األفعال لم يعرفها شعب الجنوب إبان دولته  

م .وإن لم يخاف هللا هؤالء وان يتذكرون أن المال والمجد اليلتقيان ابدأ فإن الخاتمة  ٩0المستقلة حتى العام 

 ستكون مخزية ومريعة 

لتصدي لهذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الجنوبي ووقف  ودعا مقراط اإلعالميين والنشطاء الشرفاء إلى ا 

التطرف المناطقي والجهوي واحداث توازن وشراكة داخل المحافظات الجنوبية المحررة قبل التفكير بعودة  

الدولة ألنها لن تعود والجنوب مازال يعيش صراع واحتقان داخلي وهناك فوارق بين الطبقات االجتماعية  

مناطق مهمة من الشراكة وجعلها اتباع وملحقين مثل ماهو حاصل مع أبين وعدن ويافع  وحرمان محافظات و

 والحواشب ووالخ 

الفتاً انه اذا أردنا وطن علينا توحيد الكلمة والقبول بالحوار الحقيقي مع القوى السياسية الفاعلة وليس الهشة  

 والمستضعفة .وللحديث بقية والسالم ختام 
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قواتها في السعودية تعزز 
عدن بسفينة محملة بالعتاد 

 العسكري المتنوع 

تواصل السعودية الدفع بقواتها واسلحتها الى مدينة عدن  

ااخاضعة لسيطرة اإلنتقالي وسط استعدادات وتحشيدات  

لإلنتقالي الى المدينة وتصاعد الخطاب اإلعالمي بين  

 .اإلنتقالي وتيار عفاش

عسكرية سعودية أفرغت أن سفينة   وقالت مصادر عسكريه

مدرعات وعربات في ميناء المعال وسط انتشار واسع  

 .للقوات السعودية في الميناء ومحيطه

وأوضحت المصادر أن العسكريين السعوديين منعوا عمال  

الرصيف من االقتراب من حاويات محملة باألسلحة  

 . والذخائر اثناء انزالها من على متن السفينة

ربات وحاويات األسلحة والذخائر على  مؤكدة بدء نقل الع

متن قاطرات رفقة آليات سعودية باتجاه معسكر التحالف في  

البريقة غربي عدن، وقصر معاشيق لتسليمها لقوات طارق 

صالح ودرع الوطن المدربة في معسكراتها واللتين تتوليان 

حماية القصر بعد طرد قوات العاصفة الرئاسية التابعة  

 .لالنتقالي

 

 

 

 

إلنتقالي يرفع اعالم الجنوب في ا
 المؤسسات والمنازل بلحج 

في رسالة للسعودية وتيار عفاش الذي يسعى للعودة  

للجنوب بدأ القيادة المحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي في  

مديرية حالمين بمحافظة لحج حملة واسعة لرفع أعالم دولة 

الجنوب على أسطح المباني الحكومية والمدارس وفي  

مرات والطرقات العامة والنقاط األمنية والعسكرية على  الم

لعيد   55إمتداد الخط الرئيسي اشتباكات الحياء الذكرى ال

من نوفمبر 30االستقالل المجيد ال  . 

وجاء رفع اإلنتقالي العالم الجنوب وسط مساعي سعوديه  

كبيرة لتقليص نفوذه في محافظات الجنوب بحجة عرقلة  

ل مجلس القيادة الرئاسي الذي يقوده المجلس اإلنتقالي لعم

 .رشاد العليمي

ورغم بقاء عيدروس الزبيدي تحت االقامة الجبرية في  

الرياض اال ان المجلس اإلنتقالي ال يزال يمارس انشطه 

 .يدعي الرئاسي انها تعرقل عمله في الميدان

 

بيان سياسي هام للحراك الثوري يكشف يكشف 
 مؤامرة اإلنتقالي والمبالغ المدفوعة لتمزيق المجلس

أصدر المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب بيانا سياسيا كشف خالله الخطوات التي مرت  

قدمت للمنشقين من المجلس   بها مؤامرة المجلس اإلنتقالي لتدمير الحراك الثوري واإلغراءات المالية التي

 .والهدف الرئيسي وراء هذه المؤامرة

تشكلت غرفة عمليات خاصة لرئاسة المجلس لمتابعة مايجري وُكلفت   وقال المجلس في بيانه السياسي انه 

بالتواصل بكل المخالفين لالئحة النظام األساسي الذين عقدوا لقاءات واجتماعات مشبوهة لمحاولة تدمير  

وري وشرعيته التنظيمية وإلحاق الضرر بالقضية الجنوبية والحراك الجنوبي المجلس الث  . 

واكد البيان ان غرفة العمليات تابعت سير اتصاالتهم الداخلية والخارجية ومنها التواصل ببعض قيادات  

لرؤوف المجلس االنتقالي العليا ومحافظ عدن امين عام المجلس االنتقالي الجنوبي من خالل عالقة االخ عبدا 

 . السقاف وكيل مساعد محافظة عدن لشئون الشباب

واضاف البيان انه تأكد قطعا لغرفة العمليات تلقي المنشقين مبلغ مائتين مليون لاير من السلطة المحلية بعدن  

 . بهدف خطف المجلس األعلى للحراك الثوري ومصادرة قراره السياسي الوطني المستقل والحر

لعمليات وهي تتابع مجريات كل ذلك تلقت من رؤساء مجالس الثوري بالمحافظات  واشار البيان إن غرفة ا

وأعضاء الرئاسة الشرفاء إفادات مؤكدة عن محاوالت اغراءهم بامتيازات كبيرة لالنشقاق عن المجلس منها  

مرتبات شهرية بدءا من شهر ديسمبر يصرف من المجلس االنتقالي الجنوبي إلى جانب ترقياتهم في شتى  

لمجاالت العسكرية واألمنية واإلدارية فضال عن دفع مبالغ فورية لهما  . 

مضيفا البيان انه لقد أسدل اليوم ستار الفصل األخير من المسرحية الهزلية التي تبناها احمد حامد لملس  

تمر  محافظ عدن مستغال امكانيات الجنوب في تدمير الحراك الجنوبي من خالل اإلعالن في بيان ما سمي بالمؤ

األعلى للحراك الثوري  االستثنائي للمنشقين عن المجلس في تشكيل جديد لهيئة رئاسية ال تمت بصلة للمجلس 

لتمرير المشروع الجديد المنضوي في مصادرة قرار الثوري المستقل واالتجاه نحو المجهول بعيدا عن القضية  

 . الجنوبية وبذلك فقد انكشفت األقنعة بوضوح في عز النهار

اء كل ذلك تواصلت رئاسة المجلس األعلى مساء اليوم عقب تقرير غرفة العمليات برؤساء مجالس الحراك  واز

الثوري بالمحافظات ورئاسات الجمعية الوطنية والرقابة التفتيش وبعد نقاشات مسؤولة أكدت على ثبات النهج  

 : بالمجلس واقرت مايلي

عمليات على ما بذلته من جهود في محاولتها ردع المخالفين  اوال : تقديم التقدير واالحترام للجنة غرفة ال

 . وتتبع األحداث بدقة متناهية

ثانيا : االعتزاز والتقدير برؤساء مجالس الحراك الثوري بالمحافظات ورئاسات الجمعية الوطنية والرقابة  

 . التفتيش ومواقفهم الحاسمة إلفشال محاولة شق المجلس ومصادرة قراره المستقل والحر

( ونفاذه في فصل كل من اإلخوة عبدالناصر شيخ وحسن   7ثالثا : التأكيد على قرار رئيس المجلس رقم ) 

 اليزيدي ومحمد عبدالهادي وعبدالرؤوف السقاف وارسالن السقاف 

رابعا : الدعوة لكل المغرر بهم بأوهام الترقيات والمرتبات الشهرية بالتفكير مليا في المستقبل بين المبادئ  

ضمير القضية الجنوبية واالمتيازات الوهمية واعطاء المهلة لمراجعة أنفسهمو  . 

خامسا : االنتهاء من هذه المسرحية الهزيلة بخروج المجلس الثوري منتصرا لشرعيته التنظيمية بقيادة  

 .االستاذ فؤاد راشد رئيس المجلس

للقاء بين رئيس المجلس األعلى للمجلس  سادسا : التأكيد على التزام المجلس الثوري بما جاء في مخرجات ا

الثوري ورئيس الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي الجنوبي في القاهرة اللواء ركن احمد سعيد بن بريك من  

تفاهمات واتفاقات أولية إيجابية رغم حالة الغدر والطعن في الظهر الذي مارسه بعض قيادات المجلس  

لقاء من خالل دعم عدد بسيط من المنشقين عن الشرعية التنظيمية  االنتقالي عقب يوم واحد من ذلك ال

 . للمجلس الثوري

سابعا : يدين المجلس الثوري الموقف غير المسؤول الذي اقدمت عليه االستخبارات العسكرية بمحافظة  

بمدينة   حضرموت من خالل منعها اليوم الثالثاء االجتماع التنظيمي لمركز مجلس الحراك الثوري بمنطقة فوه

المكال في قاعة فندق الشاطئ ما أدى إلى افتراش قيادات المجلس األرض لعقد اجتماعهم في العراء تنفبذا  

 . للخطة التنظيمية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت

ويعتبر المجلس هذه التصرفات وما يماثلها من اعتراض فعاليات الحراك الثزري في عدن استهداف ممنهج  

ليات الحراك الجنوبي السلمي بكافة مكوناته ويدعو الى التوقف عن تلك الممارسات القمعية التي تعيدنا  لكل فعا

 . إلى ماض انتفض الشعب الجنوبي عليه

 صادر عن المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب 
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حملة اعتقاالت واقتحامات للمنازل 
 تشنها قوات اإلنتقالي بعدن 

يزداد الوضع توترا في مدينة التي قررت السعودية تسليمها 

لقوات طارق عفاش عبر طرق مختلفة احداهن قيام انتفاضة  

شعبية ضد االنتقالي حيث شنت فصائل المجلس اإلنتقالي،  

مدينة عدنالثالثاء، حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة في  . 

وحسب مصادر محلية فان قوات الحزام األمني التابعة  

لإلنتقالي اقتحمت عشرات المنازل في الشيخ عثمان،  

واعتقلت عدد من األشخاص بتهمة اإلعداد إلنتفاضة مرتقبة 

 .في المدينة 

وكانت قد انتشرت شعارات وملصقات على كافة أزقة  

طة  وجدران شوارع عدن، تدعو لإلنتفاضة على سل

لإلطاحة بالمجلس  اإلنتقالي، في ظل تحركات سعودية  . 

 
 
 
 
 
 
 

نجاة قائد عسكري بارز من  
 محاولة اغتيال بالضالع 

األمني والفوضى األمنية في محافظات   على نهج اإلنفالت

الجنوب تعرض قائد عسكري بارز لمحاولة اغتيال اليوم  

 .األربعاء في محافظة الضالع

وقالت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين اطلقو وابال من  

سيارة ركن عمليات اللواء الثاني مغاوير   الرصاص على

 .العقيد صالح الهيام وسط مدينة قعطبة

ادر ان الهيام نجا من محاولة اغتيال فيما  وحسب المص 

 .اختفى المسلحين دون معرفتهم والكشف عن هويتهم

جنود من دفاع شبوة يسرقون  
 مبنى اإلذاعة 

بعد اسابيع من سرقة جنود في دفاع شبوة لسنترال االذاعة 

الموجود في تبة السنترال اقدم جنود من نفس القوات  

ملاخرين امس على سرقة اإلذاعة بالكا  . 

وقالت قيادة شرطة محافظة شبوة ان جنودا في الوية دفاع  

 .شبوة سرقوا مبنى اإلذاعة

وبحسب موقع وزارة الداخلية فقد تم القبض على جنود  

 .قاموا بسرقة هذه التجهيزات

واضاف الموقع موضحا: تمكنت شرطة شبوة من القبض  

بنهب اذاعة شبوة متهماً  13على  . 

مني وفوضى تشهده محافظة شبوة  يأتي ذلك وسط انفالت أ

 .التي يديرها حاليا السلطات العفاشية

سلطات حضرموت تمنع فعالية للحراك الثوري 

 بمدينة المكال 

الجنوبي استهدافه للحراك الثوري حيث منعت االستخبارات العسكرية بمحافظة  يواصل اإلنتقالي 

 . حضرموت ظهر اليوم فعالية ينظمها مجلس الحراك الثوري بمديرية المكال فصيل االستاذ فؤاد راشد

وقال االخ محمد عبدهللا بامثقال نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بساحل حضرموت ان المجلس تفاجأ  

مالك فندق الشاطئ بجانب الهايبر بالمكال عن اقامة فعالية الثوري في احدى قاعات الفندق رغم حجز  باعتذار

القاعة المسبق وذلك نظرا لتلقيه اخطار رسمي بمنع الفعالية مضيفا ان مجلس الحراك ينظم هذه الفعالية في  

تي وجه بها رئيس المجلس االستاذ فؤاد  اطار العمل التنظيمي واعادة هيكلة المديرية وفقا والخطة التنظيمية ال

راشد مؤكدا ان المجلس سيضطر يفترش احدى الساحات القامتها منوها الى ان رئيس المجلس المناضل  

 صالح النموري اجرى ا 

 .  تصاالت بالسلطة لمعرفة اسباب المنع

العاصمة المؤقتة عدن    وقال بامثقال ان فريق منشق عن المجلس الثوري اقام صباح اليوم فعالية مماثلة في

تحت رعاية السلطة المحلية وحضرها وكالء محافظة عدن وقيادات وشخصيات ال تمت للمجلس بصلة واقيمت  

 . باسم المجلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لحج..احتجاجات امام المستشفى العام بالوهط ترفض 

 الظواهر المسلحة 

نفذ مواطني مدينة الوهط بمديرية تبن في محافظة لحج اليوم الثالثاء امام مستشفى الوهط وقفة  

 .احتجاجية ضد االشتبكات القبلية التي شهدتها المدينة بين اطراف ال تنتمي للمدينة

ءها،  ورفع المحتجون في وقفتهم الفتات ترفض تلك االحداث التي تستهدف سكينة وهدوء المدينة وسلمية ابنا

 .مطالبين تلك المجاميع بعدم تحويل الوهط الى ساحة تصفيات حساباتهم وثاراتهم على حساب سكان المدينة

ان تلك الحادثة لم تكن هي األولى فقد سبقها حوادث مماثلة لجهات وافراد ال ينتمون لمدينة     و لفت المحتجون

استمرار اعمالهم الترهيبية في ان تكون   الوهط، وقد رافقها صمت الجهات المعنية مما زاد من غيهم في

 . الوهط ساحة تصفيات حساباتهم وثاراتهم 

وناشد المواطنين ان السلطة المحلية وإدارة األمن في المحافظة والقيادة المحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي،  

القبلية والجهويةالوقوف بحزم ضد تلك التصرفات وتنفيذ القانون بمحاسبة مفتعليها مهما كانت مكانتهم  . 

وأكد المحتجون على التصعيد الرافض لتلك التصرفات إلى اعلى مستوى، وصوال إلى حماية انفسهم واطفالهم  

ونساءهم من تلك التصرفات الغير مسؤولة، ورفضا لما تعرضوا له من ترهيب وتخويف واقالق، وهم ال  

اطني المدينةعالقة لهم بكل تلك االشتباكات التي تسببت باصابة احد مو  . 

 

 



 
               

 

 8صفحه 

معين عبدالملك يطالب من اإلنتقالي  
 بتحصيل إيرادات عدن

بدأت حكومة معين عبدالملك تصعيدها ضد المجلس  

الجنوبي بعد الضوء األخضر السعودي الذي   اإلنتقالي 

منحته للمجلس الرئاسي الستهداف االنتقالي حيث طالب  

االنتقالي    الثالثاء،  معين عبدالملك ، رئيس الحكومة،

 ً  .بتسليم عدن رسميا

وطالب معين خالل اللقاء االستثنائي لمجلس الوزراء في  

تحصيل كافة    بضرورة  االنتقالي    مطالبته  عدن

القانونية والنظامية للدولة في عدن في اتهام     يراداتاإل

 .جديد لالنتقالي في المدينة بنهبها

االنتقالي باتخاذ االجراءات لالرتقاء بخدمة     وطالب معين

 .المواطنين وتأمين احتياجاتهم 

وتتصاعد الخالفات بين المجلس الرئاسي واالنتفالي ،  

عين عبد الملكفي ظل مطالبات األخير إقالة العليمي وم . 

 

 

 

 

 

اإلنتقالي يعلن استعداده  
القتالي في عدن ومحافظات  

 الجنوب 

في تطور يكشف التصعيد الكبير بين األطراف في عدن   

جهوزية قواتهم    صرح متحدث قوات اإلنتقالي

واستعدادها لطرد قوات اإلصالح وعفاش من عدن  

 والجنوب بشكل عام 

متحدث قوات االنتقالي ، المقدم محمد النقيب بأن    وقال

القوات المسلحة الجنوبية في أعلى مستويات الجاهزية  

 .واإلستعداد لتحرير كافة تراب الجنوب، حسب وصفه

قوات المسلحة  واكد النقيب إن االستعداد القتالي لل

الجنوبية ليس اإلستعداد الدفاعي الرادع وحسب ، بل لكل  

االحتماالت بما فيها المعركة الشاملة للتحرير الكامل لكل  

تراب الجنوب ولن تكون إال معركة الحسم والخالص  

النهائي، في إشارة إلى معركة قادمة في مدينة عدن  

ديةمعقل اإلنتقالي التي تشهد تحشيدات كبيرة للسعو . 

يأتي ذلك في وقت شنت قوات اإلنتقالي حملة عسكرية  

مستهدفه عدد من المنازل في عدن بحجة مالحقة  

 .عناصر عفاشية تنوي اثارة الشغب في المحافظة

 

مسؤول خارجية الحراك الثوري يصف محاولة لملس  
 بالمسرحية ويؤكد فشلها 

وصف رئيس دائرة العالقات الخارجية للحراك الثوري ماحدث انس في عدن من محاولة انقالب على قيادات المجلس  

 .بالمرحلة الهزيمة والتي بدورها تالشت قبل ان تكتمل

امس بمزعوم اجتماع تنظيمي الثوري عبارة عن مسرحية   و قال االستاذ عبدالرحيم العولقي رئيس الدائرة أن ماجرى

هزيلة فشلت قبل أن تستكمل فصولها مشيرا في تصريح صحفي إن المجلس ثابت برئاسة األستاذ المناضل فؤاد راشد 

الذي يقوم حاليا بزيارة تاريخية باسم الحراك الجنوبي مع أخيه االستاذ ياسين مكاوي رئيس مكون الحراك السلمي  

ارك إلى موسكوالمش  . 

  75وأكد العولقي إن رئاسة الجمعية الوطنية ومجالس الحراك الثوري بالمحافظات وأعضاء رئاسة المجلس بقوام 

شخصا يقفون خلف رئيس المجلس خالفا لمن حشدوهم من المجلس االنتقالي ومكتب محافظ عدن في اجتماع فاقد  

أن ماجرى هو في األساس محاولة أخيرة لخطف قرار المجلس الذي للشرعية التنظيمية مختتما تصريحه بالتأكيد إلى  

 .ظل منذ أن انطلق حرا مستقال 

 

 

 

 

 

ُحمى الترقيات في الداخلية تتسبب بموجة غضب لدى اآلآلف من  
 رواد منصات التواصل اإلجتماعي 

لوزارة الداخلية   موجة غضب لدى اآلآلف من الجامعين المنتسبين  شهدت مواقع ومنصات التواصل اإلجتماعي ,,

اليمنية احتجاجاً على عدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة. من قِبل وزير الداخلية ,, اللواء حيدان,, والمتمثل في ملف 

 .الترقيات واستحقاقات الخدمات العسكرية للجامعين واألمنين القُداما

ود افعال غاضبة لألآلف من األمنين  وشهدت مواقع التواصل اإلجتماعي خالل اليومين الماضيين ثورة غضب ورد

والجامعين المنتسبين لوزارة الداخلية استنكاراً على عدم اإللتفات لمطالبهم المشروعة التي تكفل بها القانون اليمني.  

 .إسوةً بمن سبقوهم من زمالئـهم من الضباط وصف ضباط والمستجدين من الجنود االطفال والنساء

إنهُ ومن المتوقع اإلعالن عن خطوات تصعيدية قادمة سيتم اإلعالن عنها وعبر منبرهم    وقال المحتجين من األمنين

اإلعالمي في حال عدم اإللتفات إلى مطالبهم المشروعة والنظر فيها بعين اإلعتبار بعيداً عن أي غموض وبإستثناء ُكل 

و مْن طالهم اإلقصاء, والفساد, والتهميش  منتسبين أ  مستحقاتهم من الترقيات كانوا قُداما أو جامعيين   الذين ُحرموا

 .في السنوات الماضية

وطالب المحتجين في رسالتهم وزير الداخلية ,, اللواء حيدان,, إلى سـرعة إعادة النظر في مستحقاتهم العسكرية التي  

نظر في ملف  ُحرموا منها طيلة السنوات الماضية وتسويتهم بزمالئهم من اإلستحقاقات الوظيفية باإلضافة إلى ال

 ,, الجامعيين والذي الزال ُمقيد ضد مجهول من ذو زمن ,, الزراعي الميسري

ولم تشهد منصات التواصل اإلجتماعي هاكذا ردود غاضبة لعشرات اآلآلف من االمنيين والجامعيين إال بعد أن وصل  

س األموال والنساء وباقي طبقات أولي  الّزبد الئ مبتغاه من الغُثاء في ترقية االطفال المستجدين والتُجار وكبار رؤو

 .القُربي والموفون بعهدهم وبعض من المستحقين مْن حالفهم الحظ

خطوات تصعيدية مطالبة بحقها من اإلستحقاقات في ظل فساد خيط ُسبل المناشدات لآلآلف من االمنيين المغيبة  

ن وباقي ُصفدت أمالهم على واقع مبكـي يندى لهُ  حقوقهم البعض فارقوا الحياة على أثر من الِقهر والُحرمان والُخذال

واقع مرير عاش فيهَ اللصوص بُكل ترف وعن مقامات العدالة تحدثوا  الجبين . 

 

 



 
               

 

 9صفحه 

قيادة المنطقة العسكرية األولى  
 تعتقل عدد من جنودها 

قوات   بدأ اإلنتقالي الجنوبي استخدام طريقة أخرى الخراج

اإلصالح من مديريات وادي حضرموت بالعمل داخل قوات 

على اإلخوان من داخلها   المنطقة ومحاولة اإلنقالب . 

واليوم األثنين شنت قوات العسكرية األولى الخاضعة  

لإلصالح، ، حملة اعتقاالت واسعة في صفوف وحداتها  

 .العسكرية بمحافظة حضرموت 

إن قوات المنطقة  وقالت مصادر منتسبه لقوات المنطقة  

من منتسبيها بتهمة التحريض   10العسكرية األولى اعتقلت 

 .على اإلنقالب على قيادة المنطقة الموالية لإلصالح

مشاة التابعة   135وكان العشرات من عناصر اللواء 

للمنطقة العسكرية األولى والذي يتمركز في مدينة سيئون،  

يحيى أبو عوجاء نفذوا احتجاجات طالبوا بإقالة قائد اللواء . 

قوات اإلصالح حملة االعتقاالت خوفا من محاولة    وشنت

انقالب على قواتها في الهضبة النفطية، في ظل التحشيد  

 .المستمر لإلنتقتلي والقبائل الموالية لإلمارات

وحولت دول التحالف حضرموت النفطية إلى ساحة صراع 

 .بينها لتحقيق مصالحها ونهب الثروة النفطية

 

 

 

 

 

 

بسبب الجبايات..استمرار اغالق  
المحالت التجارية في الشيخ  

 عثمان بعدن 

الجنوبي مطالب التجار في الشيخ عثمان    يتجاهل اإلنتقالي 

األمر الذي شل الحركة التجارية عن طريق اغالق التجار  

محالتهم غضبا على زيادة الجبايات المالية التي تفرضها  

 .السلطة المحلية عليهم

وقال عدد من التجار أنهم اضطروا الى إغالق محالهم  

لطة  التجارية بسبب عدم القدرة على الدفع لمسئولي الس

 . المحلية

وأوضحت المصادر أن من بين المحال التجارية التي أغلقت 

في المدينة   أبوابها مطاعم  . 

ويفرض االنتقالي جبايات غير قانونية على التجار ، األمر  

 .الذي دفع التجار إلى رفع األسعار على المواطنين

 

الحراك الثوري برئاسة فؤاد راشد يتخذ 
المخالفين من اعضاءه عقوبات بشأن   

ردا على القرارات التي اتخذها بعض المحسوبين على الحراك الثوري والمنتمين لإلنتقالي أصدرت رئاسة    

( بفصل عدد من   7م قرارا حمل الرقم ) 2022نوفمبر    14المجلس األعلى للحراك الثوري اليوم االثنين 

اولة شق المجلس واختطاف قراره المستقلالمخالفين للنظام األساسي للمجلس والذين تزعموا مح  . 

 : وفيما يلي نص القرار

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المجلس االعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب 

م2022لسنة  (  7)  قرار رقم    . 

م  1٩20استنادا لمواد النظام االساسي للمجلس االعلى للحراك الثوري المقر في الكونفرنس العام يوليو 

من الفصل الرابع باب صالحيات رئيس المجلس ونظرا للمخالفات الجسيمة التي   10وعمال بنص المادة 

ارتكبت من قبلهم في في حق المجلس والقضية الجنوبية في محاولة لشق المجلس وتعطيله واختطاف قراره  

 . المستقل الذي يمثل روح وتضحيات الحراك الجنوبي 

الس الحراك الثوري بالمحافظات وأعضاء الرئاسة ورئيسي الجمعية الوطنية  وبعد التشاور مع رؤساء مج

والرقابة والتفتيش وازاء عمل غير مسؤول زعم فيه المخالفون عقد اجتماع استثنائي حشدوا له قيادات  

 : المجلس االنتقالي والعاملين بمكتب محافظ عدن قررنا

 فصل التالية أسماءهم من عضوية المجلس الثوري

 عبدالناصر الشيخ  _1

 حسن اليزيدي  _2

 محمد عبدالهادي  _3

 ارسالن السقاف  _4

 عبدالرؤوف السقاف  _5

 ثانيا : ينشر القرار بالصفحة الرسمية للمجلس االعلى للحراك الثوري 

 فؤاد راشد 

 رئيس المجلس االعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب

2022نوفمبر  14االثنين   

 

 

 

 

 

..اشتباكات بين مجاميع اإلنتقالي المسلحة في لحج
 الوهيط واحتراق طقم 

احترق طقم عسكري اليوم األثنين جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجاميع مسلحة تابعة لإلنتقالي في  

 .محافظة لحج

ا  وقالت مصادر محلية إن االشتباكات اندلعت بين المجاميع المسلحة في مدينة الوهيط، واستخدمت فيه

 األسلحة الخفيفة والمتوسطة، 

وأوضحت المصادر أن االشتباكات اندلعت في مدينة الوهط واستخدم فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة،  

 . وأسفرت االشتباكات عن إحراق طقم عسكري، وسقوط جرحى

عربيوتشهد محافظة لحج فوضى أمنية سببها الخالف بين الجماعات المسلحة المدعومة من التحالف ال . 

 



 
               

 

 10صفحه 

مسلحين يختطفون طالب من  
 امام مدرسته في الروضة بشبوة 

محافظة شبوة حيث مسلحين   في  تستمر الفوضى األمنية

مجهولين صباح اليوم األحد طالبًا، من أمام ثانوية جسار  

بمديرية الروضة بمحافظة شبوة، بينما كان في طريقه إلى  

 .المدرسة

وقالت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اختطفوا الطالب 

حمير. سالم. باعكر من أمام ثانويته، في حين حاول آخرون 

قف إال أن المسلحين باشروهم بإطالق  إنقاذه من المو

 .النيران

وأغلقت المدرسة أبوابها استنكاراً للحادثة ونفذ معلميه  

وزمالئه من الطالب وقفة احتجاجية رفعوا فيها الفتات  

فض في ذات الوقت االعتداء على  تضامن مع الطالب وتر

 .حرم المدرسة وطالبها 

بعد وقٍت من  وحاولت األجهزة األمنية مالحقة المختطفين  

 .تلقي بالغ بالحادثة لكن دون جدوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصادر تكشف توجه  
 العليمي لتقديم استقالته 

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة السعودية الرياض ان  

رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يعتزم تقديم  

 .استقالته من قيادة مجلس القيادة

وقالت المصادر ان العليمي اصبح عاجزاً عن تقديم اي  

شيء مما دفعه الى االعتراف بالفشل وينوي تقديم استقالته 

 .رافضا اي تبرير لموقفه هذا

وحسب المصادر ان العليمي اتخاذ هذا الموقف بعد عدم  

اتخاذ السعودية اي خطوات ميدانيه ضد اإلنتقالي الجنوبي  

ة اعمال المجلس الذي يتهمه العليمي بعرقل . 

وفي وقت سابق تحركت السعودية ضد اإلنتقالي الجنوبي  

نزوال عند مطالب العليمي بتسليم عدن لتيار عفاش والحد  

 .من سيطرة اإلنتقالي على المحافظة

 

 شركة مصافي عدن تعلن افالسها 

أعلنت شركة مصافي عدن إفالسها في خطوة خطيرة على مستقبل عائدات مدينة عدن  . 

بمليارات الدوالرات    كانت تحتفظ و في تصريح لمدير شركة مصافي عدن قال بأن رأس مال الشركة التي 

خالل السنوات األخيرة من عمر الحرب على اليمن   أصبح صفر، مرجع األسباب إلى استنزاف الشركة . 

سنوات  8امن تصريحات مدير الشركة مع بدء عمليات صيانة للشركة المتوقفة منذ وتز . 

واشار احمد مسعد سعيد في مقابلة صحفية إلى أنه يتوجب على حكومة معين دفع مبالغ مالية قدرها بعشرات  

ديونها  دالماليين من الدوالرات والمليارات من الرياالت اليمنية إلنعاش الشركة على العمل مجددا وتسدي . 

وتعد المصفاة واحدة من مصادر الدخل القومي للبلد وظلت على مدى العقود الماضية مؤجرة لصالح رجال  

 .أعمال أبرزهم احمد العيسي

 .ويرى مراقبون أن إعالن إفالس الشركة من قبل مديرها تمهيدا الستالمها ونهبها لصالح االنتقالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خفايا اجتماع عدن والممول الرئيسي فؤاد راشد يكشف 
 له

وصف رئيس مجلس الحراك الجنوبي فؤاد راشد ماحصل اليوم في عدن من تعيينات في المجلس بمحاولة  

 .بائسة قادها محافظ عدن احمد حامد لملس وهدفها النيل من مجلس الحراك وتفكيكه ال اكثر

االخ احمد لملس محافظ عدن مول محاولة لشق   و قال رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري فؤاد راشد أن 

المجلس األعلى بمبلغ مئتين مليون لاير يمني عبر االخ عبدالرؤوف السقاف وكيل مساعد للشباب بمحافظة 

 .عدن من خالل دفع األموال لبعض قيادات المجلس وتقديم االماني بالتوظيف وترفية البعض

ع في ظل مقاطعة رؤساء مجالس الحراك بالمحافظات وأعضاء وأكد أن ماتم ال يحمل صفة تنظيمية لالجتما 

عضوا  75رئاسة المجلس البالغين   . 

واضاف راشد انه مفندا أن كثيرا من حضور االجتماع هم قيادات سابقة بالمجلس وقدموا استقاالتهم وانضموا  

ت وسنجري ترتيبات  للمجلس االنتقالي الجنوبي مؤكدا أن المجلس األعلى بشرعيته التنظيمية صامد وثاب 

 . تنظيمية تنهي هذه المحاولة الفاشلة

 

 



 
               

 

 11صفحه 

اإلنتقالي يعاود تحركاته العسكرية ضد 
 اإلصالح في حضرموت

اإلصالح   يواصل اإلنتقالي الجنوبي تحركاته ضد قوات قوات

في محافظة حضرموت رغم التوجيهات السعودية بالتهدئة  

 .وعدم اثارة اي مشاكل جديدة في محافظات الجنوب

وقالت مصادر قبلية بأن وحدات مسلحة من الهبة  

الحضرمية عاودت اإلنتشار في مناطق غيل باوزير، جنوبي  

مدينة سيئون، حيث تتمركز قيادة قوات المنطقة العسكرية  

الخاضعة لإلصالحاألولى  . 

في مديريتي   ساعة تقدمت 48  وكانت قوات اإلصالح قبل

ساه ووادي العين، شمالي مدينة المكال، حيث تتمركز  

 .الفصائل التابعة لإلنتقالي

وقالت المصادر أن اإلنتشار الجديدة لقبائل الهبة الموالية  

لإلنتقالي تأتي في محاولة للتصدي لتقدم قوات اإلصالح في  

اطق الشمالية الشرقية لمدينة المكال المن  . 

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع التحركات العسكرية  

األمريكية في المحافظة النفطية والتي تمثل انتهاك واضح  

 .لقيادة اليمن ونهب ثرواتها

 

 

 

 

 

جندي تابع لالنتقالي يقدم على قتل  
 عامل كفتيريا في عتق

العمالقة على قتل عامل بوفيه بعتق اقدم جندي تابع اللوية  . 

وبحسب مصادر فان جندي من قوات العمالقة التابعة  

لالنتقالي اطلق النار على محاسب بوفية األمين في مدينة  

 عتق ويرديه قتيال في الحال 

ونشب خالف بين الجندي والمحاسب قبل ان يقوم بقتله بدم 

 .بارد

مال بوفية بعتق  وفتح الجندي بقوات العمالقة النار على ع

 .ماتسبب بمقتل محاسب واصابة العاملين

وقالت مصادر:فتح جندي النار على عمال بوفية األمين  

بجوار سوق الخضار القديم بالعاصمة عتق شبوة ماتسبب  

 .بمقتل شخص واصابة اخرين

عمال على االقل باطالق النار حيث   6واضافت:اصيب 

يدها بفصيلة دماطلقت مستشفى عافية نداء استغاثة لتزو  

+O 

 

مجالس الحراك في عموم محافظات الجنوب تعلن  
 تمسكها برئيس المجلس فؤاد راشد 

أصدرت مجالس الحراك الثوري في عموم محافظات الجنوب بيانا تضامنيا مع رئيس المجلس فؤاد راشد ردا  

 .على محاولة اإلنقالب عليه في عدن بدعم وتمويل اماراتي وتنفيذ احمد حامد

وأكدت مجالس الحراك تمسكها بالشرعية التنظيمية لرئيس المجلس ، فؤاد راشد وعدم االعتراف بما حصل  

عدن من تنصيب قيادة جديدة ال تمثل الحراك نهائيا في . 

ووقع على بالغات المجالس كل من ، صالح يسر النموري رئيس مجلس الحراك الثوري في حضرموت،  

ورضا طه محمد رئيسة مجلس الحراك الثوري في عدن وكرامه حسان رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة  

اك الثوري بارخبيل سقطرى وعارف نويصر رئيس مجلس الحراك  المهره ومحمد الريشي رئيس مجلس الحر

الثوري بالضالع وحسين بامدوخ عضو رئاسة المجلس عن مجلس الحراك الثوري بمحافظة شبوه وأحمد  

 . سيود رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة أبين وإياد الحوشبي عن مجلس محافظة لحج

رئيس الجمعية أمين باجميل كما صدر بالغ عن الجمعية الوطنية وقع عليه . 

البالغات الصحفية أن ماتم من فصل فؤاد راشد ، عبارة عن محاولة التفاف على المجلس وشرعيته     وأكدت

التنظيمية مع ثبوت حضور شخصيات سبق وأعلنت انسحابها من المجلس باإلضافة إلى قيادات المجلس  

 . االنتقالي 

ات تمسكها بالمجلس وأن ماجرى هو فرز حقيقي للمناضلين  كما أكدت مجالس الحراك الثوري بالمحافظ

 .الثابتين والمناضلين الذين يسعون وراء المناصب والمال

أعلنت في عدن، فصل رئيسه فؤاد راشد، والتوافق     وكانت قيادات قديمة قدمت استقالته وأنظمة إلى االنتقالي،

 على تكليف عبدالرؤوف زين السقاف رئيساً. 

نواب لرئيس المجلس هم “محمد الحضرمي، وعبدالناصر   3المجلس بالتوافق على تكليف وخرج اجتماع ب 

 .الشيخ، محمد عبدالهادي” كقيادة مؤقتة للمجلس حتى انعقاد المؤتمر العام القادم للمجلس األعلى

وبي التابع  وكان رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري فؤاد راشد ، اتهم ، األمين العام للمجلس االنتقالي الجن

وراء محاولة إحداث انشقاق في أوساط المجلس    احمد لملس ، بالوقوف   ،  لإلمارات ومحافظ عدن

مليون لاير يمني .  200للحراك الثوري بمبلغ    األعلى  

وكيل مساعد للشباب بمدينة عدن ، عبد الرؤوف السقاف ،    ووفقا لراشد فإن األمين العام لالنتقالي ، كلف

شراء الوالءات داخل الحراك الثوري وتقديم إغراءات مالية ووظيفية لبعض قيادات المجلس  بتنفيذ مهمة 

أن أولئك النفر الذين تم شراء والءاتهم ال يملكون أي صفة تنظيمية وال يحق لهم المشاركة في أي     مؤكداً   ،

مجالس الحراك  اجتماعات ،وقال أن ما يحدث ال يحمل صفة تنظيمية لإلجتماع في ظل مقاطعة رؤساء 

عضوا .   75بالمحافظات وأعضاء رئاسة المجلس البالغين   

في عدن  االنتقاليقرارات مرتقبة للرئاسي الستهداف قيادات   
الجنوبي عن   كشفت مصادر مطلعة عن قرارات مرتقبة للمجلس الرئاسي الزاحة قيادات بارزة في اإلنتقالي 

 .المشهد السياسي في عدن

واكدت المصادر ان القرارات تتضمن اقالة قيادات بارزة في االنتقالي الجنوبي اهمها احمد حامد لملس  

 .واستبداله باخر موالي لتيار عفاش

  واضافت المصادر ان هذه القرارات جاءت بالتنسيق مع الجانب السعودي الذي يرغب بإعادة ترتيب االمور من

 .جديد لصالح تيار عفاش في عدن بعد قرار السعودية التخلص من اإلنتقالي الجنوبي

االنتقالي من مدينة عدن، عقب إستمرار القوات السعودية باإلنتشار في    جاء ذلك، تزامناً مع بدء إجالء قوات

 المواقع الحيوية للمجلس 

 

 


