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 2صفحه 

ماذا أنجز مجلس القيادة  
 الرئاسي حتى اآلن ؟ 

عندما تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من  

م أستبشر الشعب اليمني بتشكيلة خيراً  2022ابريل 

واعتبروه الخطوة الرئيسية النفراج األزمة والفرصة الثمينة 

 .لتحقيق النجاح 

ح  ومنذ بداية تشكيله وهو يوجه أمواج وعواصف وريا

التحديات والمخاطر ولكن هذا ال يعفيه من مقاومتها  

وتحديها وتجاوزها أو تعدي حتى البعض منها وتحقيق  

النجاح في جزء من أجزاء أي مجال من مجاالت الحياة  

 .المختلفة 

فها نحن نبدأ الربع األخير من العام األول لحكم مجلس  

ن  القيادة الرئاسي ولم نلمس أي تقدم يذكر في أي جانب م

الجوانب فال تزال الجبهات العسكرية راكدة وثابتة في  

مكانها ولم تحرز أي تقدم يذكر باستثناء ما تحقق في بعض 

مديريات محافظة شبوة التي تم تحريرها، وال يزال االقتصاد 

منهار والغالء والفساد مستمر واتفاق الرياض معلق  

 .وهيكلة ودمج الجيش مجمد والحلول السلمية معرقلة

الرغم من هذا كله ومن عدم قدرة المجلس على تحقيق  وب

أي تقدم في حلحلة االزمة اليمنية سوى بالحلول السلمية أو 

بالطرق العسكرية وعدم قدرته على تحقيق أي نجاح في  

مختلف المجاالت السياسية والتنموية واالقتصادية واألمنية 

  وغيرها من المجاالت وخاصة الخدمية إال أنه وبالرغم من

ذلك لم يستطع بالمقابل تجفيف أو تخفيف منابع الفساد فقد 

زادت ملفات الفساد واالنفالت األمني وفضائح المؤسسات  

الحكومية باالنتشار والظهور في عهده وها نحن نعيش هذه 

الفترة فصول فضيحة المنح الدراسية وفضائح التعيينات في 

ألبناء  ملحقيات السفارات اليمنية واالعتمادات المالية 

وأقارب القيادات العليا للدولة وهو ما جعلنا نتخذ من هذه  

الملفات عملية إختبار لقيادة المجلس لمعرفة نواياه ومدى  

جدية ردوده وقراراته في إلغاء المنح الدراسية والتعيينات  

 .القنصلية ألبناء وأقارب القيادات السياسية والحزبية

ابراً ومازال يلتمس  إن الوقت يمر سريعاً والشعب مازال ص 

االعذار لقيادة المجلس ولكن هذه االعذار لن تدوم طويالً  

دقة وأفعال  فمصير الصبر أن ينفذ إن لم يرى تحركات صا

ميدانية مشاهده وخدمات ومنجزات واقعية على األرض  

ونجاحات ملموسة وخطوات إيجابية متواصلة على الواقع 

الذي زادت   وجهوداً جباره لتخفيف معاناة هذا الشعب

 .معاناته على الحد المحتمل والمقدور عليه

 

الهبة الحضرمية تدين استهداف أحد أطقمها 

 في منطقة العبر 

اصدرت قيادة الهبة الحضرمية ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام “حرو” بيان ادانت   

فيه العملية اإلرهابية الغادرة التي استهدفت أطقم عسكرية تتبع كتيبة الحضارم في منطقة العبر، مشيرة بأن  

للمهام األمنية  هذه العمليات تأتي ضمن اإلستهداف الممنهج ألبناء حضرموت لعرقلة تسليم الحضارم 

 . والعسكرية للوادي والصحراء 

 : نص البيان 

تدين قيادة الهبة الحضرمية ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام “حرو” العملية اإلرهابية الغادرة التي  

استهدفت أطقم عسكرية تتبع كتيبة الحضارم في منطقة العبر أثناء مرافقتهم فريق تابع لمنظمة الهجرة  

، استشهد على إثرها شهيدين وأصيب عدد من الجرحىالدولية   . 

إن هذه العملية اإلرهابية الجبانة التي نفذتها عصابات اإلرهاب الغادرة تعد العملية الثالثة التي تستهدف كتيبة  

الحضارم بوادي حضرموت ، وهي كتيبة عسكرية مصغرة أفرادها حضارم تتبع المنطقة األولى وهي الكتيبة  

تي ينتمي منتسبيها لحضرموت ضمن ألوية المنطقة األولى المنتمي أفرادها للمحافظات الشماليةالوحيدة ال   . 

إن هذه العمليات اإلرهابية التي استهدفت كتيبة الحضارم تأتي ضمن اإلستهداف الممنهج ألبناء حضرموت  

ل العصابات اإلرهابية  لعرقلة تسليم الحضارم للمهام األمنية والعسكرية للوادي والصحراء ، وضمن استغال

لإلنهيار األمني في وادي وصحراء حضرموت وتوفير قوات المنطقة العسكرية األولى المالذ اآلمن لهذه  

 . العصابات وتواطئها معها

إن أبناء حضرموت اليوم يدفعون ضريبة مطالبتهم بتمكينهم من أرضهم من خالل استهدافهم الممنهج من قبل  

هذه األعمال الجبانة لن تثني أبناء حضرموت عن مواصلة مسيرتهم إلستالم مهام  القوى اإلرهابية ، وإن 

 حماية بالدهم 

نعزي أسر الشهداء الذين راحوا ضحية هذه العملية اإلرهابية ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء  

 . بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ، ونسأل المولى الشفاء العاجل لجميع الجرحى

ر عن قيادة الهبة الحضرمية الثانية و لجنة مخرجات لقاء حضرموت العام )حرو(صاد . 

لحج…قوات اإلنتقالي تعدم شابا وتترك جثته  

 في العراء 

في جريمة بشعة تحسب على قوات اإلنتقالي وتكشف مدى عنجهيتها على ابناء محافظة لحج   

أعدمت الجمعة شابا    التابع للحزام األمني،قالت مصادر محلية، أن قوات من اللواء الخامس دعم وإسناد  

 .يدعى “ماجد رشدة الحالمي”، رميا بالرصاص في منطقة السمح بمديرية حالمين، وتركت جثته في العراء

و أكدت المصادر ، إن الجندي “ماجد أحمد مقبل الحالمي” دخل في خالف مع قائد قوات االنتقالي “مختار  

ول من منزل كان يسكنه في المنطقة العسكرية، بمديرية حبيل جبروذلك بعد اختطاف األ  النوبي”، . 

واضافت، أن قوات االنتقالي سيّرت حملة عسكرية للبحث عن الحالمي، ووجدته في قرية العسكرية، بمديرية  

 .حبيل جبر، واقتادته إلى مسقط رأسه في منطقة سمح، بمديرية حالمين لتنفيذ اإلعدام الميداني بحقه

صادر، فقد أعدمت قوات االنتقالي “الحالمي” رميًا بالرصاص، بعد تكبيله، وعصب عينيه بطريقة  ووفقا الم 

وحشية، وعلى مرأى من عشرات المواطنين من سكان المنطقة؛ الذين لم يستطيعوا التدخل خشية التعرض  

 .لبطش قوات االنتقالي 

النتقالي، والتي غادرت المنطقة عقب  وذكرت المصادر، أن اإلعدام الميداني تم بحضور قوة عسكرية من ا

 .التنفيذ تاركة خلفها جثة الحالمي في العراء دون نقلها حتى لثالجة مستشفى المديرية 

وتضاف هذه الجريمة إلى جملة الجرائم التي تنفذها قوات االنتقالي بحق المدنيين والمخالفين لها ، بالرغم من  

ل تستخدم سلوك المليشيات وتمارس االنتهاكات دون رقابة من  في مؤسسات الدولة، اال أنها تزا  مشاركتها

 أي جهة
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مقتل جنديان بهجوم مسلح  
 في حضرموت 

تستمر العمليات اإلرهابية في مديريات وادي حضرموت  

نتيجة محاوالت القوى التي تدعمها التحالف السيطرة على  

المديريات حيث استشهد جنديان مساء الجمعة اثر هجوم 

نفذه مسلحون مجهولون حاولوا اعتراض موكب منظمة  

 .دولية بحضرموت

حلية أن قوة من كتيبة الحضارم التابعة  وقالت مصادر م

لقوات المنطقة العسكرية االولى ترافق وفد من منظمة 

الهجرة الدولية كان في طريقه من حضرموت الى مأرب  

بالقرب من    تعرضت لهجوم مسلح و استشهد فيه جنديان

 .منطقة الرويك

يأتي ذلك وسط تصفيات بين الجماعات والقوات المدعومة  

في حضرموت حيث يحاول كل طرف السيطرة  من التحالف 

 .عليها

 

 

 

حج  نجاة سجن مدير سجن ل
 المركزي من محاولة اغتيال

نجا مدير سجن لحج المركزي من محاولة اغتيال مساء  

 .أمس السبت

وقالت مصادر أمنية بشرطة الحوطة إن مدير سجن لحج  

المركزي عبدالسالم الجنيدي تعرض لمحاولة اغتيال مساء 

 . أمس

وطة المالزم علي  وافاد مدير إدارة البحث بشرطة الح

الوكالة إن أحد أفراد النجدة التابعين لنقطة ريجل ويبلغ من  

 7عاما، أطلق النار على عبدالسالم الجنيدي، بعدد  25العمر 

طلقات إصابته طلقتان بالفخذ، نقل على إثرها إلى مستشفى 

 . ابن خلدون 

وأوضح بأن الجندي اشتبك أيضا مع باقي الجنود، حيث  

اك عند السجن المركزي، ليتمكن عدد من  وقع حادث االشتب 

 . الجنود من إلقاء القبض عليه

واشار إلى إن الجندي قبل الحادث كان في انتظار مدير  

السجن حتى عودته إلى السجن في المساء، حيث سبق أن  

تردد الجندي مرتين للبحث عن مدير السجن، قبل وقوع  

 . الحادث 

جارية مع الجندي   وبحسب المصادر فإنه ال تزال التحقيقات

لمعرفة أسباب ودوافع الحادث، الذي اليزال غامضا حتى  

 . اللحظة

 

  عندما تذبح ) شبوة ( على قارعة الطريق

إدانة ، أو كلمة استنكار ، أو منشور ” فسبوكي ” ، أو مقالة في أحد   انتظرنا كثيراً لعل وعسى نجد بيان 

الصفحات تدين وتستنكر تلك الجريمة النكراء التي طال أحد خير شبابنا ورجالنا غدراً وعدوانا في العاصمة  

 .  عدن 

،   ، وبصمة عار تلطخ وجه تلك الدولة ) الزائفة ( التي يبحثون عنها  ولكننا لم نجد إال ) صمت مريب( 

، وتوهب لهم حياة االنفراد بالصدارة و الكيل بمكيال قذر وتعري الشعارات التي تصدر لنا ) الموت (   . 

، تتجرع )   مننا أن نكون ) لحمة واحدة ( ، وطلبوا  صوبوا نحو أجسادنا العارية ) بندقية ( العنصرية بعينها 

، التي يستظلون تحت مظلة   علقم ( طيش وبطش وعنجهية دولتهم وزبانيتهم وبالطجة خفافيش الظالم 

 .  سقفها

التي تبطش   ، وال يملكون أن ) يتفوه( أحد بكلمة ضدهم وضد تلك الشلة  لم أحد يتجرى أن يقول لهؤالء قف 

الدماء بين األرصفة والطرقات ، بصك شرعي من دولة القائد يقضي إباحة    ، وتسفك في الناس ظلماً  

 .  مايفعلوه 

، وأن نكون   ، وطلبوا مننا أن ال نكون عنصريين  سفكوا دماء شبوة على قارعة الطريق في العاصمة عدن  

د ( وزبانيته  ، ومواطنين صالحين عابدين محافظين على صلوات الوالء والطاعة في دولة ) القائ شاهدي زور 

 وبالطجة خفافيش الظالم 

 

 

 

 

 

 

قائد قوات التحالف في اليمن يمنع وزير الدفاع في 
 حكومة معين من دخول مكتبه 

ا امام التحالف وقياداته منع حراس قائد  في أحدث فضائح اإلهانة التي تتعرض لها حكومة الشرعية ومسؤوليه

 قوات التحالف في اليمن وزير الدفاع اللواء محسن الداعري من دخول مكتبه في الرياض

وقالت مصادر مطلعة وزير الدفاع في حكومة معين، محسن الداعري تعرض لإلهانة من قائد القوات المشتركة  

رة إلى الرياض، أواخر الشهر الماضيللتحالف الذي تقوده السعودية خالل زيارته األخي . 

وأفادت المصادر بأن األزيمع طرد الداعري خالل لقائه له في مقر العمليات المشتركة بالرياض بعد اتهامه له  

 .بالتواصل مع اإلماراتيين دون اشعاره

في نفس  وأشارت المصادر إلى أن الداعري عاد إلى عدن بعد تعرضه لإلهانة من المسؤول السعودي، لتصل 

 .اليوم طائرة إماراتية خاصة وتنقله إلى أبوظبي وهو ما سرع اجراءات توقيع اتفاقية تعاون عسكري وأمني

واستدلت المصادر على عدم الترتيب لزيارة الداعري، بأن وزير الدولة لشؤون الدفاع اإلماراتي محمد  

 . البواردي، في زيارة خارج اإلمارات

ة المشكل من السعودية رشاد العليمي من الداعري العودة إلى الرياض  مؤكدة طلب رئيس مجلس القياد

 . واالعتذار األزيمع

بتواصل الداعري مع   اهانة األزيمع جاءت عقب إبالغه من رئيس األركان صغير بن عزيز ووفق المصادر فإن

 .اإلماراتيين

 



 
               

 

 4صفحه 

ديسمبر عيد الفساد 9  

الفساد سلوك غير سوي يأخذ أشكاالً مختلفة، كاستقبال   

وإرسال أموال بغرض الرشوة أو هدايا تُعطى في غير  

مكانها الصحيح أو معامالت مخفية وغير مرصودة من قبل  

وتحويل األموال وغسيلها أو االحتيال على   الرقابة  جهاز 

المستثمرين والتالعب بالمهام والوجبات التي تديرها  

 .الدولة

فالفساد جريمة تُعيق التنمية في شتى مجاالت الحياة ليصبح 

الطمع الزائد وغياب الوازع الديني واألخالقي سبباً في  

 إنتشاره، عالوةً على الغياب التام لجهاز المراقبة والمحاسبة

. 

فساد ينخر مؤسسات الدولة، فينهش مسؤولوها مدخرات  

خدودهم من آثار العيش   فتتورم البالد دون حسيب أو رقيب 

الرغيد وتتعالى مكانتهم وتزداد عقاراتهم وينعمون أبناؤهم  

بالرفاهية في فلل ضخمة وفنادق فارهة ويبقى الشعب هزيالً  

ضعيفاً بين فكي أزمات خدماتية متوالية وحرب طويلة ال  

نهايتها بصيص أمل في  . 

  وبكل جرأة وأمام المأل يتم تكريم الفاسد في حياته وعند

مماته، في حياته بإعادة تدويره وتنصيبه بمناصب عليا  

وعند مماته بتعزية رسمية عبر قنوات رسمية تحت عنوان  

لقد قضى وقته في خدمة الوطن بينما في الحقيقة قضاها في  

 . سلب أموال هذا الوطن

في األخير مناصب لفاسد تُمنح وبال رقيب يسرح ويمرح  

ع يقَرح ووطن أمامنا وإعالم مطبل ينبح ومواطن من أوضا 

 . يُذبَح 

 و دمتم في رعاية للا 

تفجير يستهدف طقم 
 لإلنتقالي شرق مودية بأبين

يستمر الصراع في محافظة أبين والذي ضحيته شباب  

تعرض طقم عسكري تابع لإلنتقالي    محافظات الجنوب حيث 

شرق مدينة مودية بمحافظة أبين   لتفجير  

انفجرت أثناء مرور   وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة

 .طقم للحزام األمتي بمفرق منطقة القوز بمودية

وتشهد أبين مواجهات متقطعة بين االنتقالي وعناصر  

مسلحة أخرى اعلن اإلنتقالي القضاء عليها عدة مرات فيما 

 .تواصل استهداف اإلنتقالي بين لحظة وأخرى

 

 أوقفوا هذا العبث 

 الشيخ أحمد المريسي

وقوانين ولكنها ال تعمل والتنفذ إال على الضعيف أو الذي ليس له حزب سياسي   نعلم بأن هناك تشريعات 

يحميه أو فئة أو عشيرة أو قبيلة أو جماعة تقف إلى جانبه وتسانده وتعطل وتعيق وتعرقل تنفيذ تلك القوانين  

كل من   ال توجد محاسبة أوعقوبة تجرم وتستقوي على األخرين بقوتها وسلطتها ومالها ونفوذها، وطالما أنه 

ارتكب عمل أو فعل تضرر منه الخاص والعام وأمن ذلك الشخص من العقوبة تجده يتمادى في جبروته وغيه  

وظلمه دون خشية أو خوف اوحياء او مراعاة لمشاعر األخرين أو لحقوقهم وال يعمل ألحد أي حساب ومن  

 .أمن العقوبة اساء األدب

ليست ببعيد عن كل ما اوردناه في مقدمة حديثنا وهي ان اغلب من نراه هذه األيام يمارس  ظاهرة اخرى هي 

واضح وال هناك اي من ذرة خجل أو وجل وهي المحسوبية والوساطة بألوانها الفاقعة في الوصول إلى   بشكال 

نها  مواقع واماكن هي ليست من حقهم والتي بسببها تضيع وتهضم حقوق األخرين ممن هم يستحقو

 .بمجهودهم وخبرتهم ومؤهالتهم وجهدهم واجتهادهم

قبل ايام تحدث معي صديق وزميل قديم التقيته بالصدفة في احدى مقاهي الشيخ عثمان وجلس إلى جواري 

وشربنا الشاهي معا ودار بيننا حديث دو شجون عن الذكريات عن زمان وأيام زمان وايام الدراسة والشقاوة  

كتبه من مقاالت ومواضيع في بعض الصحف والمواقع والمجالت حيث ابدى اعجابه  إلى ان وصلنا ألى ماا

ومتابعته لكل ما اكتبه ولكنه علق على ان الواقعية التي اكتب بها اليوم اصبحت شيئا من الماضي لم يعد لها  

لها  اي أثر ، من ماضي مدينة عدن وهناك من يعمل على طمس مالمحها وهويتها بمنهجة وينكر ويجحد اه

وناسها الطيبين ولم تعد مقبولة تلك األخالق والسلوك والثقافة ممن جاء اليوم يعبث بحضارتها وبتاريخها  

وبمدنيتها وثقافتها وتراثها وعادتها وتقاليدها وانت يابن المريسي تسكنك عدن وتعيش في وجدانك وهذا  

لجميل وتذكر الناس به وخاصة من هم  مانلمسه من خالل كتاباتك والزلت عايش وتسكن ذلك الماضي الرائع ا 

من ابناء عدن واهل مدينة عدن الذين عاشوه وعايشوه ولم يعرف ذلك احدا غيرهم انها الحقيقة التي لم يقبلها  

 !الوافدون وهذه هي حقيقة الصراع القديم الجديد وستستمر ،،

نرفضه أو ال نرفضه نرضاه او ال  وعودة إلى الظاهرة التي اصبحت واقع مرا مثل العلقم نقبله أو ال نقبله

نرضاه فهو سيد الموقف وعلشان تحصل على الموافقة والرضى والقبول وتصير من المقربين عليك اوال  

التنصت وتوصيل كل صغيرة او كبيرة وتتجسس وتتلصص وتسترق السمع وتوصله لذلك المسؤول مديرا عام  

لك العالقة وتضمن الوصول إلى كل ما تريده عليك أن  كان أو وزيرا او قائد عسكريا وعلشان توثق وتقوي ت

التنسى أن تأخذ معك كل ما تشتهيه نفس ذلك المسؤول من القات الثمين واللحم السمين ومن الهدايا التي تسر  

الخاطر والناظر واوعدك بأنك سوف تكون من المقربين مثلما قالها فرعون للسحرة وممن يحضون بالثقة و  

والمواقع والمراكز المتقدمة وال يمكن ألحد أن يقترب منك او أن يتجرأ لمحاسبتك وليس مهم  بالوظيفة العامة 

ان تكون شهادتك مزورة او مغشوشة أو حتى بدون شهادة او ان تكون من عديمي الكفاءة والخبرة وليس  

من أصحاب   مهم الشرف والنزاهة والوطنية والكالم الفارغ من وجهة نظرهم الذي نكتبه ويكتبه األخرين

األقالم الحرة والوطنية والنزيهة طالما وان المحسوبية والوساطة هي سيدة الموقف سيظل العبث سيد الموقف  

 .هو ايضا وستستمر معاناتنا في مدينة عدن إلى أن يظهر منها من يقول ال اوقفوا هذا العبث
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عصابة مدعومة من التحالف تعذب  
مواطن داخل سيارة إسعاف أحد  

 األلوية بتعز

في صورة تكشف حجم الجرائم التي تمارسها الفصائل  

المدعومة من التحالف في تعز تداول ناشطون على مواقع  

التواصل اإلجتماعي فيديو لعصابة تابعة ألحد الوية التحالف 

اللواءتقوم بنعذيب مواطن داخل سيارة إسعاف  . 

و بين الفيديو قيام العصابة بتجريد المواطن من مالبسه  

 .وضربه بالسوط وتدفق نزيف الدم من جسده

ومن خالل الفيديو يالحظ تلفظ العصابة بألفاظ بشعة على  

المواطن الذي لم يكن بوسعه سوى ادارة ظهره للعصابة  

 .التي ال تعرف سوى لغة التعذيب واالعمال البشعة

محافظة تعز حكم عصابات يدعمها التحالف بالمال  وتعيش 

 .والسالح بحجة محاربة الحوثيين 

 

 

 

 

 

 

كهرباء عدن تكرر مناشدتها انقاذ  
 المحطة بالوقود قبل التوقف 

لكافة الجهات المعنية بتوفير   كررت كهرباء عدن مناشداتها 

مطالبة التعاطي معها   وقود محطات التوليد وعدم تجاهلها

 .بجدية

وكررت مؤسسة كهرباء عدن عبر منشور لها على موقع  

فيسبوك عبر حساب اعالم الكهرباء مناشدتها لمجلس  

القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بسرعة التدخل وتوفير 

وقود مادة الديزل لمحطات التوليد التي أوشكت على التوقف 

 .لنفاذ الوقود 

لجهات  واكدت المؤسسة أنه رغم تكرار المناشدات لكافة ا

المعنية إال أنه لالسف يتم تجاهلها وعدم التعاطي معها  

 .بجدية

وحذرت المؤسسة من أن توقف محطات التوليد عن العمل  

نتيجة نفاذ الوقود سيؤدي إلى ادخال مدينة عدن في ظالم  

دامس.. مؤكدةً أن الوقود المتبقي يكفي لتشغيل محطات  

 .التوليد لساعات محددة 

 

بعد استهداف اتباعه في سيئون..اإلنتقالي يهدد  
 المنطقة العسكرية األولى

بعد استهداف قوات المنطقة العسكرية األولى للمحتجين الذين دفع بهم اإلنتقالي في سيئون حذر المجلس قوات  

 المنطقة من استمرار استهداف اتباعه

الحي المباشر ضد المحتجين واعتقال الشباب   اكد االنتقالي رفضه حالة القمع والتنكيل وإطالق الرصاص  و

 .الذين وصفهم بـ”العزل” المطالبين بتحقيق “مطالبهم الشعبية” حسب قوله

كما رفض االنتقالي ما يتعرض له الشباب المعتقلين التابعين له، محذراً أيضاً من أي انعكاسات خطيرة جراء  

صار االنتقاليما تقوم به العسكرية األولى من إجراءات قمعية ضد أن  . 

وهدد االنتقالي عبر مكونات جنوبية في حضرموت عمل على إنشائها مؤخراً بدعم إماراتي لتكون بموازاة  

مكونات حضرموت التابعة للسعودية، بأن سيزيد من التصعيد ضد المنطقة العسكرية األولى وأن أي إجراءات  

 العسكرية األولى تبعات أي  االنتقالي محمالً  تتخذها العسكرية األولى ضد المحتجين ستقابل برد قوي من

 .تصرفات، مطالباً المنطقة بإطالق سراح المعتقلين من عناصر االنتقالي فوراً من دون قيد أو شرط

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال شرعية للفساد

تخطت الشرعية الغائبة معايير الدولة الفاشلة وغرقت في الفساد، تناثرت أوراقها في الفضاء، سممت األجواء  

شرعية    ازكمت االنوف ورغم سقوطها المدوي على جبين االرض واالنسان والقانون ال غنى لنا عنها فهي

 .وطن ودولة غارق في الضياع، والبوابة الوحيدة الستعادتهما

وإن كان فساد الشرعية معلوم بالضرورة وبالوقائع المثبتة وال يحجب عين الشمس غربال، ال تجني عليها من  

نيها على نفسها واإلصرار على االنغماس بالوحل ، ونسيان واجباتها ووظائفها الوطنية المتطلبة  احد بقدر تج 

العمل بنكران ذات النصاف المظالم التاريخية لشعب اليمني من االنظمة المتعاقبة على حكمه طوال المراحل  

 .السابقة

وما كان معلوم بالضرورة فال يحجب، وهناك وسائل معينة ومتبعة لألخذ بعلة االسباب وجرائمها الملحقة  

الضرر بالصالح العام وبالوطن، وهي محل إبانة ووضوح على مستوى الرأي المحلي الساكت عن حقوقه  

ثل عين الرقيب والحسيب  الوطنية ولم يتحرك قيد انملة باتجاهها حتى االن ، وهناك أعالم مجتمعي فاعل يم

 . على القيادات الفوقية لدولة الغائبة ولم يترك الحبل على غاربها كما يتوهمون

ويظل السؤال قائما لماذا تغرق الشرعية في الفساد ؟ ورئيس مجلسها الرئاسي عالم اجتماع شهير وأستاذ  

لشعوب ، وتعتبر اول اشارات زوالها  جامعي قدير ، يعلم قبل غيره خطورة انتشار ظاهرة الفساد على الدول وا 

 .في على ظهر الوجود وشواهد التاريخ وعلم االجتماع ال حصر وال عد لها

والشرعية على دراية كاملة بمكامن خللها، ولكنها عاجزة عن معالجتها على إدراكها بسوء خاتمتها في نهاية  

 .المطاف
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قوات المنطقة العسكرية 
المحتجين  األولى تطارد 

 وتعتقل عدد منهم

اندلعت قبل قليل تصادمات بين المحتجين الذين دفع بهم  

اإلنتقالي أمس لتنفيذ عصيان مدني في شوارع مدينة  

امنية وعسكرية تابعة للمنطقة العسكرية   سيئون وقوات

 .األولى

وقال شهود عيان ان قوات امنية وعسكرية انتشرت في  

طرقات واطلقت النار تجاه شوارع المدينة وفتحت عدد من ال

 . عدد من المحتجين 

وحسب المصادر فان قوات المنطقة العسكرية األولى  

طاردت المحتجين واعتقلت عشرات الشبان الذين شاركوا  

 . في هذه االحتجاجات

وشهدت مدينة سيئون عصيانا مدنيا واحتجاجات أغلقت  

بخروج قوات المنطقة   عدد من شوارع المدينة حيث يطالب

لعسكرية األولى من حضرموتا  . 

 

 

 

 

 

 

المقاومة الجنوبية تغلق مبنى  
 مكتب التربية والتعليم في عدن 

في خطوة تصعيديه ضد اإلنتقالي و حكومة معين عبدالملك  

اليافعي   في عدن أغلقت المقاومة الجنوبية بقيادة ابوهمام 

 .اليوم الخميس مكتب التربية والتعليم في عدن

واغلق شباب المقاومة في مدينة عدن , مبنى وزارة التعليم 

العالي على خلفية فضائح فساد استحواذ أبناء المسؤولين  

 . على المنح الدراسية

وظهر القيادي في المقاومة الجنوبية أبوهمام اليافعي ، في  

مبنى التعليم العالي كخطوة أولى  تسجيل مرئي يوكد إغالق 

متوعدا الفاسدين باجراءات صارمة أكانوا بالشرعية او  

 .االنتقالي 

إن هذه الخطوة األولى وسيأتي بعدها     وقال أبو همام،

 .خطوات , مشيرا الى ان الفساد متفشي في كل الوزارات

وتوعد ابوهمام بطرد وزراء حكومة معين الذين وصفهم  

 . بالفاسدين

 

تصعيد كبير لإلنتقالي ضد قوات المنطقة  
العسكرية األولى..قطع الشوارع واحراق  

 اإلطارات 

بدأ اإلنتقالي الجنوبي مساء اليوم الخروج بتظاهرات وحاالت شغب وعصيان مدني في شوارع مديريات  

 .حضرموت مطالبين برحيل قوات المنطقة العسكرية األولى

نتقالي بوادي حضرموت في احتجاجات تطالب برحيل قوات المنطقة  وخرج مايسمونه شباب الغضب التابع لإل 

 .العسكرية األولى قاطعين الشوارع غضبا على بقاء القوات في هذه المديريات

واحرق المتظاهرون اطارات السيارات مانعين حركة المرور في تصعيد هو األول من نوعه ضد قوات المنطقة  

 .العسكرية األولى

ع قرار رشاد العليمي باقالة اركان حرب المنطقة العسكرية األولى اللواء يحيى أبو عوجاء  وتزامن التصعيد م

 .أمس األول وتوجه سعودي آخر للنيل من اإلصالح خالل الفترة األخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

السعودية ترضي اإلنتقالي في حضرموت  
 وتستهدفه بعدن 

الرخيص القائم على المصالح تحاول السعودية اخماد غضب اإلنتقالي تجاهها بالوقوف الى جنبه ضد   باسلوبها

 .حزب اإلصالح وبقايا قوات األحمر في حضرموت

واتخذت السعودية قرار اقالة أركان حرب المنطقة العسكرية األولى يحيى أبو عوجاء ارضاءا لالنتقالي  

ة جراء تمكين بقايا نظام عفاش في عدن واستقرار اقالة رئيس المجلس  الجنوبي الذي يشهد معه أزمة سياسي

 .عيدروس الزبيدي

وحسب مصادر مطلعة أن السعودية سمحت لإلنتقالي بالتصعيد ضد قوات المنطقة العسكرية األولى في  

 .حضرموت بدءا من مساء اليوم حيث خرجت احتجاجات غاضبة تندد باخراج قوات المنطقة األولى

المصادر ان توجيهات سعودية لرئيس المجلس السياسي رشاد العليمي بعدم اعتراض تصعيد اإلنتقالي  وتؤكد 

 .في حضرموت

وجاء هذا التصعيد عقب التوجيهات السعودية بتمكين تيار عفاش من عدن وتسليمها لقوات طارق عفاش  

 .وبقاء عيدروس الزبيدي تحت اإلقامة الجبرية في الرياض 
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هل الرئاسي سيكافئ الفاسدين 
 والعابثين في وطني ؟ 

اليوجد بلد يكافى الفاسد اال في وطني ، فالفاسدون في  

وطني مبدعون في كل شي ، ولديهم مايتخيله المواطن وما 

اليتخيله كذلك ، فهم يمتلكون أساليب متعددة وخططا قصيرة 

المدى وطويلة واليعرفها حتى الشيطان ، ألنهم يملكون  

عالم واليكلون واليملون في جمع األموال ، فثرواتهم  اإل

دائما متضخمة وقوتهم تزداد يوما بعد يوم ، وكل ذلك من  

 . خزينة الدولة أموال الوطن الجريح

رئيس الحكومة اليستطيع من إقالة وزرائه الفاسدين غير  

ألنه يدرك أن الدور القادم عليه ،   الدفاع والتغطية عنهم ، 

النائب العام أن يستدعي كل من تورطه في  وكنا نتمنى من

عمليات مالي واداري ، ونتمني أن تطال التحقيقات رئيس  

الحكومة ، فالوثائق المسربة من التعليم العالي والخارجية  

السجن والمحاكمة علنا أمام   كفيلة بإيداع المفسدين منهم 

 . الشعب ليكونوا عبره لغيرهم

التدخل قبل أن يفقد الثقة  مناشدتي للمجلس الرئاسي بسرعة

من قبل الشعب ، فالقرارات السابقة بخصوص فساد التعليم 

ويتوجب إقالة ومحاكمة   العالي والخارجية غير كافي ، 

الفاسدين ، وإنقاذ مايمكن إنقاذه حرصا على األموال العامة 

، فالشعب لن يسمح هدر المال العام ، ولن يسمح باستنزاف 

ب بمقدراتهموارد المواطن واللع   . 

 
 
 
 
 

 

محلل عسكري: يجب أن يكون  
الصوت واحدا، جميع مناطق  

 الجنوب تعاني 

قال الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم،  

 : خالل حسابه الرسمي بتوتير

احتالل وادي حضرموت من قبل القوات اليمنية يجب أن  

 .يكون قضية جميع أبناء الجنوب

يدته: وليس أبناء حضرموت فقط،  وأضاف النسي في تغر 

جميع مناطق الجنوب تعاني وليس حضرموت لذا يجب أن  

 .يكون الصوت الجنوبي قويا ومزلزال

وأختتم المحلل العسكري العميد خالد: على كل شبر في  

أرض الجنوب في وجه المحتلين واللصوص والفاسدين بما 

 فيهم الفاسدين الجنوبيين 

 

المنطقة العسكرية األولى عقب  توتر عسكري في 

 قرار العليمي بإقالة ابو عوجاء 

بعد التوجيهات الرئاسية     تسود المنطقة العسكرية األولى في وادي حضرموت توتر عسكري كبير 

 .صدر بحقها قراراً باإلطاحة برئيس أركانها يحيى أبو عوجاء الموالي لعلي محسن األحمر

حرض جنوده وضباطه لرفض القرار الذي قضى باإلطاحة به منصبين  أن ابو عوجا    وقالت مصادر عسكرية

مشاه، وتعيين بدالً عنه، عامر حطيان   135األول رئيس أركان المنطقة العسكرية األولى والثاني قائد اللواء 

 .النهدي الذي يشغل منصب قائد الكتيبة الخاصة في قوات النخبة الحضرمية

الطاحة بأبو عوجاء، نفذ ضباط وأفراد المنطقة العسكرية األولى انتشاراً  ورداً على قرار، رشاد العليمي با

عسكرياً في معسكرات وألوية المنطقة بأسلحتهم، كما أفادت مصادر في مدينة سيئون مقر قيادة العسكرية  

األولى، بان القوات قامت بإفراغ مخازن األسلحة والذخائر داخل المنطقة ونقلها ألماكن خارج مقرات  

عكسرات المنطقةوم . 

ويأتي قرار اإلطاحة بأبو عوجاء كتمهيد لإلطاحة بقوات اإلصالح التابعة للمنطقة العسكرية األولى التي تنتشر  

 .في كامل المناطق النفطية بوادي وصحراء حضرموت

 

 

 

 

 

 

 

 السعودية تصعد ضد حزب اإلصالح

السعودية خطابها اإلعالمي ضد حزب االصالح    صعدت    في تطور جديد على الساحة السياسية 

 . تناسبا مع التوجهات األخيرة للتحالف بدعم تيار عفاش

وخالل الفترة األخيرة تصاعدت االتهامات بين قيادات من اإلصالح من جهة ومسؤولين سعوديين من جهة  

2019وذلك على خلفية ما حدث في عام  . 

قاضي، اتهاماً للسعودية في أنها السبب بانهيار قوات “الشرعية”  و وجه البرلماني التابع لإلصالح شوقي ال

 .من جبهة نهم

في المقابل دفعت السعودية بالصحفي البارز والمقرب من دوائر الحكم بالرياض، عبدللا آل هتيلة بالرد على  

 .اتهامات اإلصالح للسعودية

ساليب التضليل وتنفيذ المؤامرات في محاولة  وقال آل هتيلة بأن “الجميع يعلمون أنك تكذب بعد أن تعلمتم أ

  –أي أنتم  –″، وأضاف آل هتيلة أن من سلم جبهة نهم هو من سلم صنعاء  2011للدفاع عن فشلكم في 

والمملكة هي من دافعت عن مأرب وانت في تركيا تشتري الشقق”، مختتماً تصريحه بالقول “وتتأمر بائساً  

  ”، في إشارة ضمنية إلى قطر التي تتهمهامع بعض الدويالت وتركيا ضد المملكة 
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قوات اإلنتقالي تهاجم دفاع  
 شبوة قرب عتق

تشهد محافظة توتر أمني بين قوات اإلنتقالي ودفاع  

فصائل اإلنتقالي، الثالثاء، عسكريا    شبوة حيث صعدت

 .ضد قوات دفاع شبوة جنتح طارق عفاش في شبوة 

االنتقالي شن هجوماً مضاداً  وقالت مصادر محلية إن 

على مواقع دفاع شبوة، قرب مدينة عتق، المركز  

 .اإلداري لمحافظة شبوة

مصادر قبلية إن وحدات من اللواء الثاني دعم    وأكادت

وإسناد اقتحمت مواقع تابعة لدفاع شبوة في مديرية  

الصعيد جنوبي عتق، وسيطرت عليها دون قتال، تحت  

ن هجوم مرتقبمزاعم تأمين المديرية م . 

األسبوع    محافظ الرئاسي عوض الوزير،  ووجه

 .الماضي، بطرد فصائل اإلنتقالي من عتق

 

 

 

 

 

بعد مقتل قيادي في الحزام  
األمني..توتر أمني تشهده مدينة 

 عدن 

تشهد مدينة عدن الخاضعة لسيطرة اإلنتقالي   

أمني بعد مقتل قيادي في الحزام األمني   توتر  الجنوبي

 .برصاص مرافقي مسؤول أمني

وقالت مصادر أمنية إن قوات الحزام األمني في عدن  

بينهم    وجهت بمالحقة قيادات في الحزام االمني بلحج 

 .مرافقين لصالح السيد

ورفض السيد تسليم مسلحين متورطين بقتل الضابط في  

محمد بن عفيف ،    دنحماية المنشات التابعة لحزام ع

احمد مهدي     المرافق الشخصي لقائد حماية المنشات

 .العفيف

وقتل العفيف برصاص مسلحي السيد، مدير امن لحج  

 .وقائد الحزام االمني هناك 

وسبق وأن اشتبكت تشكيالت من حزام يافع بأخرين من  

 .ردفان على خلفية القضية ذاتها

 

الحديدة ينجو من انفجار  رئيس البعثة األممية في 
 لغم زرعته قوات طارق عفاش 

في ادانة جديدة على قوات طارق عفاش والعمالقة بالحديدة انفجر لغم كان قد زرعته قوات طارق عفاش سابقا في  

يوليو في مدينة الحديدة  7سيارة مسؤول أممي بحي  . 

مايكل   ع نجا رئيس البعثة األممية في اليمن وقالت مصادر محلية في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين ان

 . بييري، من انفجار وقع بمركبة مصفحة أممية في محافظة الحديدة 

رئيس برنامج نزع األلغام في حكومة الحوثيين علي صفرة، وقت   أن المسؤول األممي كان برفقة    و أكدت المصادر

ة إتالف كمية كبيرة من المتفجرات، إال أن لغما انفجر أثناء بأن رئيس البعثة األممية كان سيحضر عملي االنفجار مؤكدة

يوليو  7مرور موكب السيارات بالقرب من حي  . 

 .وأوضحت أن المعلومات األولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الحراسة التابعين لموكب المسؤول األممي

العمالقة وطارق عفاش الذين انسحبو من مدينة الحديدة  وتعد هذه الحادثة جريمة تسجلها بعثة األمم المتحدة ضد قوات

 .بعد زرعها بااللغام بهدف استهداف المدنيين

 

 

 

 

 

 

 

 

العليمي يطيح بالعميد أبو عوجاء من قيادة  
 العسكرية االولى بحضرموت

المنطقة العسكرية االولى رشاد العليمي ، مساء امس ، باركان حرب   اطاح رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف ،

الذي يقوده ابو عوجاء وهو اخر   135، العميد يحيى أبو عوجاء من منصبة، وكذلك تعيين بديل له في قيادة اللواء 

 . لواء كان يتبع حزب االصالح

يته القرار الصادر عن العليمي قضى بتعيين العقيد الركن عامر بن حطيان اركان حرب المنطقة العسكرية األولى وترق

المنتمي الى محافظة عمران ، والذي تعرض لحملة إعالمية   إلى رتبة لواء , بديالً عن العميد ، يحيى أبو عوجاء 

 .  مؤخرا على خلفية مواقفه من تحركات االنتقالي في الوادي ، ومواجهته للمد اإلماراتي في حضرموت

,  ق ان قوات المنطقة العسكرية األولى بيد الحضارم وأضافت المصادر ان السعودية تحاول من خالل هذا القرار تسوي

 . وحشد قبائل الوادي لرفض المشروع االماراتي بالسيطرة على وادي حضرموت من خالل قوات االنتقالي
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اشتباكاتب بين فصيالن من قوات  
 الحزام األمني بلحج

يواصل القتل بين قوات المجلس مع بعضها البعض في  

ب فعلى غرار الفوضى التي تشهدها مختلف محافظات الجنو 

عدن سقط قتلى وجرحى من قوات المجلس ، في اشتباكات  

 .بينية بمحافظة لحج

و اللت مصادر محلية أن اشتباكات دارت بين جنود من  

الحزام األمني بمديرية يافع مع آخرين ينتمون للحزام في  

ردفان أثناء التقائهم في مديرية حبيل جبر شمال شرقي  

 .لحج

أكدت أن االشتباكات أسفرت عن وقوع قتيلين من الحزام  و

 .األمني التابع ليافع فيما اصيب آخرون من حزام ردفان

يشار إلى أن إنشاء تشكيالت االنتقالي على اعتبارات  

الصراعات التي تتجلى في اندالع   مناطقية ضيقة أغرقها في

 .اشتباكات بين الحين واآلخر

 

 

الرئاسي كهرباء عدن تدعو 
 لتدبير احتياجاتها من الوقود 

دعت مؤسسة الكهرباء في العاصمة عدن، اليوم األحد،   

مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة تدبير الوقود الالزم  

لتشغيل محطات الكهرباء، والديزل والنفط الخام لمحطة 

 .بترومسيلة قبل توقفها عن الخدمة

بيان من احتمالية نفاد الوقود، مشيرة إلى تكرار   وحذرتفي

خطاباتها المستمرة بسرعة توفير الوقود خالل الفترة  

من قدرة التوليد   %40الماضية، مؤكدة توقف العمل بـ 

 .الحالي لمحطات كهرباء عدن 

متجهة من    تعزيزات عسكرية سعودية
 منفذ الوديعة إلى عدن

تعزيزات عسكرية  كشفت مصادر مطلعة، السبت عن   

سعودية متجهة من منفذ الوديعة إلى عدن تضم عتادا  

 .وتجهيزات عسكرية، ستعقبها تعزيزات بشرية

ياتي ذلك ضمن مخطط الرياض إلنهاء سيطرة قوات  

 .المجلس االنتقالي على المدينة

وكانت تعزيزات عسكرية جديدة تابعة للسعودية وصلت إلى 

سعودية نوع   مدينة عدن تحتوي عربات ومدرعات

“أوشكوش” دعماً للواء “درع الوطن” ولطارق عفاش  

تمهيداً لتكوين قوة موحدة من التشكيلين تابعة لرئيس  

 .مجلس القيادة المشكل من السعودية رشاد العليمي

 

األمم المتحدة: تدهور االقتصاد وانهيار الخدمات  
 المحركان األساسيان للمعاناة في اليمن

ة إن الوضع االقتصادي المتدهور في البالد وانهيار الخدمات األساسية هما المحّركان  قالت األمم المتحد  

 .األساسيان للمعاناة في البالد الذي يشهد حربا منذ ثمان سنوات

من مكتب المتحدث الرسمي في المؤتمر الصحفي اليومي من المقّر الدائم   وذكرت ستيفاني ترمبالي

مليون شخص، يواجهون انعدام أمن غذائي حاد، والماليين ال   17بنيويورك: أن أكثر من نصف عدد السكان، 

 .يزالون نازحين

على الرغم من  وحسب موقع األمم المتحدة، أوضحت أن االحتياجات اإلنسانية في اليمن تظل كبيرة للغاية 

 .انخفاض مستوى األعمال العدائية هذا العام

وشددت ترمبالي على أن المجتمع اإلنساني يعمل بال كلل لتسليم المساعدات لألكثر ضعفا، ويتم التعامل مع 

عراقيل الوصول المتزايدة في العديد من المواقع في البالد، والقيود على الحركة والتدخالت البيروقراطية  

األمن، مشيرة إلى أن كل ذلك يشكل تحديا على القدرة على تقديم المساعدات يوميا وانعدام  . 

التي    –وتابعت “مع بقاء عّدة أسابيع فقط على نهاية العام، تظل خطة االستجابة اإلنسانية الخاصة باليمن 

نسبة للعمليات  في المائة فقط، وهو ما يمثل فجوة كبيرة بال  55ممولة بنسبة   –مليار دوالر  4.27تتطلب 

مليون شخص شهريا بالمساعدات المنقذة للحياة 10.5اإلغاثية التي تدعم  ”. 

وأردفت “نحن ممتنون لجميع الجهات المانحة التي قدمت مساهمة على الرغم من األزمات المتعددة التي  

 ”.تتطلب االهتمام، نحتاج إلى مواصلة الدعم لسكان اليمن

ق الصحية فقط تعمل بشكل كامل، وشبكة المياه في وضع حرجولفتت إلى أن نصف جميع المراف . 

 

 

 

 

 

 

 

 عدن حكايتي مع لصوص وزارة الفـساد العالي 

اقول إعانة شهرية  - أكثر من ثالث مرات يتم شطب اسم بنتي من كشوفات االعانة الشهرية دون عن سواها 

لفساد  وال أقول )منحة دراسية(، فهذه األخيرة يستعصي على البسطاء انتزاعها بسهولة من بين أنياب ضباع ا

(، مع ان السبب الحقيقي ال ،ومبرر الرفض كان يأتي دائما:) نأسف، لعدم وجود امكانية بالوقت الراهن-

 .تخطئه عين

اليوم وزير الفساد العالي وسدنته الفاسدة بعد ان تم كشف نتفاً صغيرا من كومة فساده الضخمة يتنطع بكل  

 .فجاجة متقمصا مسوح الضحية المستهدفة من اعداء النجاح المذهل الذي يحققه هذا اللص وعصاباته

لهذا األمر لئال يتم تفسير كتاباتي بأنها على خلفية شخصية، ولكن اليوم    أحجمُت بالفترات السابقة عن التطرق

بعد ان “ذاب الثلج وظهر المرج” كما يُـقال سنواصل المساهمة بفضح هذه العصابة وكل عصابات الفساد بكل  

المؤسسات حتى تتطهر البالد من هذا النجس والرجس وتعود شوكة الميزان لمكانها العادل فقد بلغت  

حلقوم، ولم يعد في قوس الصبر منزعال . 
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بسبب نفاذ الوقود..انقطاع 
 الكهرباء عن عدن

تواصل سلطات اإلنتقالي التنكيل بابناء عدن عبر حرمانهم  

تشهد عدد من مديريات عدن انقطاع   حيث  من الخدمات

للكهرباء ، وسط استمرار نهب مواردها من قبل مسؤولي  

 .اإلنتقالي 

وأعلنت كهرباء عدن اليوم األحد بدء خروج منظومتها عن  

 الخدمة 

من قدرة التوليد الحالية   %40  كهرباء عدن أن  وقالت

بسبب نفاد الوقود  خرجت عن الخدمة . 

أزمة الكهرباء في ظل نهب للثروة ومنذ سبع سنوات تستمر 

 .النقطية من قبل التحالف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اغتيال قيادي بارز في قوات  
 طارق عفاش بالمخا

تتوسع عمليات استهداف قوات طارق عفاش في مناطق  

سيطرته بالمخا والخوخة حيث اغتال مسلحون مجهولون  

صباح اليوم قياديا في قواته المسماة بقوات خفر السواحل  

لمخابا . 

وقالت مصادر أمنية أن مسلحون أطلقو النار على العقيد  

صادق القاضي وهو ركن القوات البشرية بقوات خفر  

 .السواحل التابع لطارق عفاش بالمخا 

وقع على طريق حيس    وحسب المصادر فان إطالق النار

 .الخوخة حيث باشره مسلحون اطالقا للنار اودى بحياته

ن الشعبي على طارق عفاش وقواته يأتي ذلك كنتيجة للغليا 

المتواجدون على الشريط الساحلي لتعز وباب المندب  

والذين لم يقومون بدورهم في حماية السواحل من التدخالت 

الخارجية مثل ارتيريا واإلمارات بل اصبحو مساندين للتدخل 

 .االماراتي في جزيرة ميون والساحل الغربية لليمن 

 

تصدير النفط يهدد  قرار صنعاء بمنع 
 بترو مسيلة باإلفالس

عن وضع صعب تمر به كبرى شركات انتاج وتصدير النفط مع قرار   كشفت مصادر في شركات إنتاج النفط

 . صنعاء وقف التصدير

وتوقعت المصادر انهيار الشركة المشغلة لعدة قطاعات نفطية في حضرموت وشبوة ومأرب خالل االسابيع  

 .القليلة القادمة

قد تضطر لإلغالق نهائيا في حال لم يتم انقاذها، مشيرة إلى أنها    بأن شركة بترو مسيلة وقالت المصادر

 .تواجه ازمة مالية عجزت معها عن صرف المرتبات

خصوصا   داخل السلطة الموالية للتحالف تتعرض لالستهداف من قبل اطراف   ولم يتضح ما اذا كانت الشركة

يشير إلى   لكن عدم صمود الشركة   تجفيف منابع االصالح،   د، أم ضمن سياسةفي ظل الصراع على الوار

لعملية نهب منظم للنفط و الغاز   مظلة  أنها ليست اكبر من  . 

يشار إلى أن شركة بترومسيلة، تعد أبرز شركات إنتاج وتصدير النفط في اليمن، وتأسست نهاية العام  

2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امام مبنى المحافظة تنديدا  لحج..محتجون
 بعمليات نهب األراضي

نظم عشرات المواطنين اليوم األثنين، من أبناء قرية    في محافظة لحج حيث   تستمر اعمال نهب األراضي

كوكبان بمديرية تبن محافظة لحج وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للتنديد بإستيالء نافذ على أراضيهم في  

بيدة بوادي خيرقرية كوكبان والع . 

وخالل الوقفة اإلختجاجية رفع المحتجون الفتات ورددوا شعارات تندد بما أقدم عليه النافذ من االستيالء على  

 .أراضيهم المملوكة لهم بوثائق رسمية

إن أحد النافذين يدعي ملكيته ألراض بقرية كوكبان والعبيدة بوادي خير بمديرية    وقال المحتجون في أحاديثهم

مع أنه من خارج المنطقة  تبن  . 

وأضافوا أن األهالي يملكون وثائق ومستندات رسمية من عهد السلطنة العبدلية وبالرغم من أن القضية  

األهالي بمجاميع مسلحة على متن أطقم عسكرية وبدعم     منظورة أمام الجهات القضائية ،إال أن المتنفذ هاجم

تشرين ثان  نوفمبر/25من قيادات عسكرية في مساء الجمعة  . 

االهالي بينهم إمرأة ،اليزال معظمهم يتلقون    جرحى من  6وأشاروا أن الهجوم المسلح أسفر عن سقوط 

العالج بسبب جروحهم الخطيرة جراء اطالق األعيرة النارية بشكل عشوائي من قبل المجاميع المسلحة التابعة  

 . للمتنفذ
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عسكري جديد   إنتشار
للقوات السعودية شرقي  

 مدينة عدن 

توصل السعودية، مسلسل إسقاط مواقع فصائل اإلنتقالي في  

انتشار   معقلها الرئيسي، حيث شهدت عدن، السبت

 .عسكري جديد للقوات السعودية

وقالت مصادر محلية إن قوات سعودية انتشرت، الساعات  

عدن، بعد    الماضية، في معسكرات اإلنتقالي شرقي مدينة

إجبار المئات من عناصرها الخروج إلى محافظة لحج،  

 .ضمن سيناريو لتفكيك القوة العسكرية لفصائل المجلس

وجاء اإلنتشار السعودي الجديد، تزامناً مع وصول تعزيزات 

عسكرية سعودية إلى مدينة عدن، في ظل ترتيبات نهائية  

 .إلجالء فصائل اإلنتقالي من مدينة عدن 

 

 

 

 

 

 

عدن..القوات السعودية تنشر  
مدرعاتها في محيط قصر  

 المعاشيق 

في خطوة تصعيديه ضد اإلنتقالي وتمهيدا النتزاع حراسة  

عشرات  قصر معاشيق من قواته نشرت القوات السعودية،

المدرعات واألطقم العسكرية في محيط قصر معاشيق،  

لإلنتقالي   تخوفاً من هجوم مرتقب  . 

اإلنتقالي دعا أنصاره لتظاهرات لطرد العليمي من     وكان

 .المدينة، بالتزامن مع فضيحة المنح األخيرة

ودعا ناشطون بتقديم مسؤولي الرئاسي للمحاكمة، بتهمة  

 .فضائح فساد 

وتشهد مدينة عدن توتر عسكري بين االنتقالي والقوات  

 .السعودية

 

خالفات كبيرة بين محافظ حضرموت ونائب مجلس  
اسي فرج البحسني الرئ  

كشفت مصادر مطلعة عن خالفات حادة نشبت مؤخرا بين محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وعضو  

المجلس الرئاسي اللواء فرج البحسني بسبب تضارب الصالحيات بين الطرفين باإلضافة الى قائد المنطقة  

 .العسكرية الثانية اللواء فايز التميمي

مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني القت تعارض كبير مع  وقالت المصادر ان توجيهات نائب 

توجيهات أخرى لكحافظ حضرموت بن ماضي تسبب بعرقلة وتشتت أداء السلطات األمنية والعسكرية  

 . والسلطات المحلية بالمحافظة

بين القيادات وأوضح المصادر الى انه تم التقدم بطلب لقيادة المجلس الرئاسي للفصل في حالة التضارب هذه  . 

واكدت ان البحسني وبن ماضي تعارضت لهما عدد من القرارات بخصوص نشاط عدد من المؤسسات  

 . الحكومية في ساحل حضرموت

 . وعاد اللواء فرج البحسني الى واجهة االحداث مؤخرا في حضرموت عقب غياب دام اشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلماراتية من السيطرة على  تحركات سعودية لمنع الفصائل  
 الهضبة النفطية في حضرموت

وجهت القوات السعودية، السبت، صفعة مدوية لإلمارات والفصائل الموالية لها شرق اليمن، حيث التقى قائد  

القوات السعودية في حضرموت في وقت سابق اليوم السبت بقيادة المنطقة العسكرية األولى المتمركزة في  

محافظة النفطيةوادي وصحراء ال . 

وأكد قائد القوات السعودية في حضرموت اللواء الركن علي ضيف للا المطيري خالل اللقاء الذي ضم  

شخصيات اجتماعية ومشايخ قبائل موالية للرياض، على ضرورة التنسيق بين المكونات العسكرية واألمنية  

شارة إلى المساعي اإلماراتية و القوات الموالية  والقبائل لمنع انزالق الهضبة النفطية نحو مستنقع العنف.في إ

 .”لها” االنتقالي

كما اكد دعم بالده ألمن واستقرار حضرموت ومنع وتجريم اية دعوات للفوضى والتجنيد خارج مؤسسات  

 .”الدولة او التصادم مع “الجيش واألمن

 

 


