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 الجنوب اليوم | خاص

 
في الوقت الذي تحشد اإلمارات المزيد من أبناء الجنوب 

المزيد من المعسكرات في  إلى معسكرات التدريب وتنشي
لحج والضالع وأبين وتدفع بقوات وأسلحة إلى شبوة 

وحضرموت والساحل الغربي تكرر اسطوانتها المشروخة 
وتسريباتها المكشوفة للمرة الثانية في أقل من شهر 

مدعية اإلنسحاب من اليمن لتوصل رسالة للمجتمع الدولي 
ات دامية بانها لم تعد مسئولة عن أي جرائم أو مواجه

ستحدث في اليمن ، حيث زعم مسؤول إماراتي كبير 
االثنين، إّن دولة اإلمارات تقوم بعملية سحب لقواتها في 

خطة إعادة إنتشار ألسباب “اليمن ضمن ما سماها 
، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة ”استراتيجية وتكتيكية

الفرنسية ، وذكر المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن 
أبوظبي تعمل على اإلنتقال من إستراتيجية “أن  هويته

، وفق ”عسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق السالم أّوال
هناك انخفاض في عديد القوات “تعبيره ، وأضاف: 

ألسباب استراتيجية في الحديدة )غربا( وأسباب تكتيكية 
األمر يتعلّق باالنتقال من “، متابعا: ”في مناطق أخرى

العسكرية أوال إلى استراتيجية السالم استراتيجية القوة 
 .”أوال

وهي مزاعم ينفيها واقع التحركات اإلماراتية عبر القوات 
الموالية لها ، فأبوظبي ال تمتلك قوات كبيرة في الجنوب 

والساحل الغربي وانما قيادات ال يتجاوزون العشرات 
يقومون بمهام قيادية وإشراقية فقط ، ولذلك فأن أي حديث 

ي دون سحب كافة األسلحة التي قدمت للمليشيات إمارات
الموالية لها التي تفوق قوات هادي عتاد وعدة مجرد خبر 

.ال قيمة له   
 

حقيقة الحرب 

القائمة في أحياء 

 مدينة عدن

 

اإلمارات تصعد 
عسكرياً في شبوة 
 والقبائل تتصدى لها

 

 

اإلمارات تنسحب إعالمياً و 
 تتموضع ميدانياً 

 

أسود وجريمة حرب عفاشية يوم  7/7
 إخوانية ال تسقط بالتقادم

حركة شباب أبين تكشف 

العشرات من  انضمامعن 

عناصر القاعدة لمعسكرات 

 جديدة

 

فضيحة للشرعية .. قرار 
حصر اإلستيراد على 

المصافي يثير صراع مصالح 
ومعين بعترف بان القرار 

 كارثي)وثيقة(

 
  

االمارات تخون دماء الجنوبيين في 
الساحل الغربي .. طارق عفاش 

 قائدا عام

 

المكال : النخبة الحضرمية 

تتلقى أوامر إماراتية 

برفض أي توجيهات 

 سعودية
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 لجنة اعتصام أبناء المهرة تدعو لمسيرات مناهضة 

 للتواجد السعودي

االمارات تخون دماء الجنوبيين في الساحل 
 الغربي .. طارق عفاش قائدا عام

   خاصالجنوب اليوم | 

مررت االمارات هدفها وحولت قيادات وضباط الجنوب الى 
جنود تابعين لطارق عفاش واستلبت القائد المحرمي قيادة 
جبهة الساحل الغربي ، بعد رفض القيادات الجنوبية على 

مدى أكثر من عامين لذلك الهدف اإلماراتي الذي يؤكد تنكر 
ي الساحل أبوظبي لدور أبناء الجنوب في تحقيق أهدافها ف

 . الغربي والجنوب
هذه المرة تركت أبوظبي قادة الجنوب الذين ضحو باآلالف 

من أبنائهم تحت رحمة طارق صالح ولجئت إلى تشكيل 
اخل الغربي وصعدت طارق صالح إعادة موحدة لقوات الس

أعلى لتلك القوات التي أل مصيرها للسعودية قائد . 
الجنوبي فادي باعوم وفي اول رد علق  القيادي في الحراك 

ان قرار تعيين طارق محمد صالح قائدا اعلى للقوات التي 
تقاتل في الساحل الغربي حول األمر إلى لعب واضح وعلى 

المكشوف ، وأكد باعوم ان القيادات الجنوبية التي تزعم 
أنها تقاتل في الحديدة الجل إنفصال الجنوب باتت تمارس 

حدود له استعباطا ال  . 
أي ” وصف تلك القوات بالمقاومة الموحدة وقال وسخر من 

مقاومة موحدة في الساحل الغربي يتحدث عنها قائد الحرس 
الجمهوري وأشار إلى ان األغلبية من تلك القوات جنوبيين 

بل وبعضهم يرفع علم الجنوب ويعرف طريق الحديدة 
 .الستقالل الجنوب

وحدة من جانبها علقت قوات العمالقة على تشكيل قيادة م
بقيادة العميد طارق صالح للقوات في الساحل الغربي على 

لسان ناطقها الرسمي مأمون المهجمي ، بالقول إن بيان 
تشكيل قيادة موحدة يمثل أهمية كبيرة ويركز على توحيد 

كافة القوى الثالث التي تقاتل في جبهة الساحل الغربي 
 . لصالح الشرعية

قوات، هي العمالقة  وأضاف أن الساحل الغربي يضم ثالث
والقوات التهامية وحراس الجمهورية، وتم اليوم توحيدهم 
وإعالن قيادة مشتركة لكافة هذه القوات مع تشكيل غرفة 

عمليات مشتركة مرتبطة بالتحالف، وهذا بالتأكيد يمثل 
 .مكسبًا كبيًرا لصالح الشرعية والتحالف العربي
فاش قائدا ولم تعلق قوات العمالقة على تنصيب طارق ع  

 عام لها .

 
 

 

 الجنوب اليوم | عدن

تزداد مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في أحياء مدينة  
عدن أكثر تعقيدا مع استمرار الجهات المعنية تجاهل 

الخطورة البيئية المترتبة على ذلك، حيث زادت برك المياه 
 الطافحة التي تغذي البعوض الناقل للفيروسات.

 
طفح المجاري وتكدس القمامة في وشكا المواطنين من 

أحياء مدينة عدن منذ سيطرة اإلمارات على المدينة ، رغم 
 المناشدات المتكررة للجهات المعنية بحل المشكلة.

 
وتنتشر برك مياه الصرف الصحي في مدينة عدن ، 

 بالتزامن مع االنطفاءات المتكررة للكهرباء.
 

اه الصرف وأوضح األهالي أن استمرار طفح المجاري ومي
الصحي يأتي في ظل عدم اكتراث المسؤولين بمعاناة 

المواطنين، إضافة إلى عدم إصالح شبكة المجاري التي 
عفى عنها الزمن في مختلف مديريات عدن، محملين 

 الجهات المعنية المسؤولية الكاملة.
 

وقال األهالي إن قيام قيادات في الحزام األمني التابع 
رض تابعة لمياه الصرف الصحي في لإلمارات بالبسط على أ

مدينة عدن، أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي في كل 
 أحياء المدينة.

 

 

 المهرة | الجنوب اليوم

دعت اللجنة المنظمة العتصامات أبناء المهرة ، جميع 
المواطنين للمشاركة الفاعلة في الوقفة االحتجاجية التي 

 .القوات السعوديةستنطلق غداً الجمعة للمطالبة برحيل 
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع استحداثات جديدة للقوات 

السعودية داخل المحافظة أخرها انشاء برج عسكري في ميناء 
 .سيحوت

وحددت اللجنة موعد انطالق االحتجاجات عصر غد الجمعة من 
أمام المعسكرات السعودية في منطقة رخوات بمديرية 

ية سيحوت، ومنطقة جدوة في المسيلة، ومنطقة خطر بمدير
مديرية حصوين، ومن أمام ميناء نشطون ومعسكر لوسيك في 

 .مديرية الغيظة
وأهابت اللجنة المنظمة على أبناء المهرة الخروج في مسيرة 
حاشدة غدا الجمعة رفضا للتواجد السعودي والمطالبة بإقالة 

المهرة راجح با كريت ومحاكمته بسبب انشاء   محافظ
تابعة للسعودية وسوء إدارة للمحافظة ونهب موارد مليشيات 
 .المحافظة

توعد خالل  وكان الشيخ صالح الحريزي أبرز مشائخ المهرة 
مسيرة الجمعة السابقة في مدينة الغيضة على استخدام وسائل 

أخرى إلجبار القوات السعودية على الرحيل من المهرة ، في 
سعودية لإلعتصامات إشارة إلى الحراك المسلح ، بعد تجاهل ال

السلمية التي بدأت قبل عام والمطالبة برحيل القوات السعودية 
 .ومليشياتها

 
 االمارات تخون دماء الجنوبيين في الساحل الغربي .. طارق عفاش قائدا عام

 

 
 للتواجد السعودي لجنة اعتصام أبناء المهرة تدعو لمسيرات مناهضة

وعمال عدن تغرق بمياه الصرف الصحي 

 النظافة يواصلون إضرابهم عن العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وعبر مواطنون بقولهم أن بعض المحافظات اليمنية تنعم باألمطار بينما مدينة عدن تغرق بطفح المجاري.   

واختالطها بمياه الصرف  إلى ذلك واصل عمال النظافة في عدن إضرابهم عن العمل بسبب تأخير رواتبهم ما زاد من تكدس القمامة
 الصحي.

وطالب األهالي، السلطات القائمة في عدن بتأهيل وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي وإضافة شبكات أخرى بسبب تضخم السكان، 
.ووضع حل جذري وعاجل لطفح المجاري وإنقاذ اآلالف من كارثة بيئية  
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 االنسحابالطيران اإلماراتي يستهدف العرداة بعد أيام من 
 الجنوب اليوم | خاص

 

 
 

شن الطيران الحربي اإلماراتي غارة جوية على منزل محافظ 
محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة يوم أمس ، وذلك بعد أيام 

من خروج اإلمارات من صرواح وسحب كافة عناصرها 
االستخباراتية من المدينة وقطع كافة المساعدات والدعم المقدم 

موالية لهادي في المدينة ، ويتوقع مراقبون أن تكون لقوات 
اإلمارات قد رصدت كافة منازل قيادات اإلصالح في مأرب بما 

فيهم الجنرال علي محسن األحمر في المدينة ، وتتهم اإلمارات 
بالوقوف وراء مقتل اللواء الشدادي قائد المنطقة العسكرية 

ي جبهة نهم الثالثة واستهداف قيادات في حزب اإلصالح ف
 . بالطيران الحربي

وتشير المصادر إلى أن طائرة إماراتية استهدفت العرادة أثناء 
ماكان يتواجد في المنزل وكان الهدف تصفيته بنيران صديقة 

وإتهام الحوثيين بالوقوف وراء العملية ، وفيما نفى الحوثيين 
أي عالقة لهم بقصف منزل العرادة في مأرب ، يحاول التحالف 

ر وسائل إعالمة أن يلصق العملية بالحوثيين الذين اكدوا عب
انهم نفذوا عملية مشتركة بواسطة سالح الجو المسير والقوة 

الصاروخية أمس منظومة الباتريوت التابعة للتحالف في مأرب 
 . ما أدى إلى خرجها عن الخدمة

تصعد عسكريًا يف شبوة والقبائل تتصدى هلا اإلمارات  
 

اإلمارات استكمال سيطرتها على محافظة شبوة إلحكام تواصل 
السيطرة على ما تبقى من منابع النفط ، حيث أفشلت اليوم 

األربعاء ،قبائل آل محضار استحداث معسكرات جدية لقوات 
 .النخبة الشبوانية التابعة لإلمارات في منطقة مرخة

آل وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبائل 
محضار وقوات النخبة الشبوانية أثناء محاولة األخيرة استحداث 

 .مواقع عسكرية في مديرية مرخة في ريف شبوة
وبحسب المصادر فإن قوات النخبة الشبوانية انتشرت في 

منطقة الهجر التي يقطنها آل المحضار ومحاوالتها االعتداء 
ية، على أبناء المنطقة خالل منعهم من استحداث نقاط عسكر

مشيرة إلى أن قوات النخبة امتنعت من المغادرة ، ما أدى إلى 
اندالع اشتباكات مسلحة وسقوط جرحى في صفوف قوات 

 .النخبة
وتسعى اإلمارات استكمال سيطرتها على منابع النفط في 

محافظة شبوة ، آخرها محاولتها السيطرة على مدينة عتق قبل 
ت الشرعية من أسابيع والتي انتهت بطردها من قبل قوا

 ..المدينة

 

 

 المكال : النخبة الحضرمية تتلقى أوامر إماراتية برفض أي توجيهات سعودية

 

 حضرموتالجنوب اليوم | 

كشفت مصادر عسكرية يمنية في محافظة حضرموت عن صدور تعليمات من ضباط 
المدينة نفسها إماراتيين في مدينة المكال عاصمة المحافظة لجنود النخبة الحضرمية في 

تقضي بإلزامهم برفض أوامر وتعليمات الضباط السعوديين المتواجدين في مطار الريان ، 
 .وعدم تنفيذ األوامر التي يصدرونها

ويأتي ذلك في ظل احتدام الخالف بين القوات اإلماراتية والسعودية في اليمن بعد أن سحبت 
فشلها في فرض نفوذها في مأرب أبوظبي معداتها وجنودها من مأرب قبل أيام نتيجة 

وافشال مخططها بانشاء مليشيات موازية للقوات الموالية لهادي كالتشكيالت العسكرية 
 .  المعروفة بالنخب

وتعيش السعودية واإلمارات أزمة ثقة في المحافظات الجنوبية والشرقية ، وحالة صراعية 
ضرموت ، فالرياض تحاول فرض غير معلنه نتيجة تقاطع مصالح اإلمارات والسعودية في ح

سيطرتها على حضرموت بينما تدفع اإلمارات باإلنتقالي الجنوبي لفرض مزيد من سيطرتها 
 . في وادي حضرموت

وتسيطر القوات اإلماراتية على ساحل حضرموت منذ خروج عناصر القاعدة في إبريل 
ي إلى قاعدة عسكرية ، ومنذ ذلك الوقت حولت القوات اإلماراتية مطار الريان الدول6102

.ماراتية والسعودية بساحل حضرموتومقر لقيادة القوات اإل  

 االنتقالي يسيطر على وزارة التخطيط ووكالة األنباء اليمنية سبأ خالل يومين  

عدن | الجنوب اليوم  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

استمرارا للفوضى األمنية في مدينة عدن ، هاجم مسلحون 
يتبعون الحزام األمني التابع لإلمارات ، مطعما شعبيا في عدن 

 .ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين
وقالت مصادر محلية أن مسلحين يتبعون قوات الحزام األمني 
هاجموا مطعما في شارع التسعين بمديرية المنصورة وقاموا 

عمال  4النار على عمال المطعم، ما أدى إلى إصابة  بإطالق
 .اثنين منهم حالتهم خطيرة

وزادت شكاوي المواطنين من االنتهاكات التي تمارسها قوات 
الحزام األمني في مدنية عدن ، في ظل انفالت أمني مخيف 

 .تشهده مدينة عدن

 

 الجنوب اليوم | عدن
 

يواصل المجلس االنتقالي التابع لإلمارات مسلسل 
االقتحامات لمؤسسات الدولة في مدينة عدن، حيث اقتحم 

مسلحون يتبعون الحزام األمني أمس الخميس مبنى وزارة 
 التخطيط والتعاون الدولي في عدن.

وأفادت مصادر محلية أن مسلحي الحزام األمني اقتحموا 
ية اليمنية زال علم الجمهورمبنى وزارة التخطيط وقاموا بإن

 ورفعوا أعالم الجنوب.
وكان مسلحين وعناصر تابعين للحزام األمني اقتحموا أمس 

سبأ بعدن واعتدوا على  األول مبنى وكالة األنباء اليمنية
 الموظفين.

وتسعى اإلمارات إلى دعم أدواتها للسيطرة على مؤسسات 
على شرعية هادي. لالنقالبالدولة كمخطط   

مدينة عدن فوضى أمنية عارمة واشتباكات مسلحة  وتشهد
بين الجماعات المسلحة وانتشار لعمليات السطو 

واالغتياالت والتصفيات، وسط اتهامات لإلمارات بدعم هذه 
.االستعماريةالبرنامج التدميري لتمرير أجندتها   

 

 

 

عدن.. مسلحو الحزام األمني يهاجمون 
 مطعم شعبي ويصيبون عدد من العمال
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 الحراكعدن.. تفاصيل مقتل قائد عسكري ونجليه ومحاولة تصفية قيادي في 

 عدنالجنوب اليوم | 

 
 
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ستمر مسلسل االغتياالت والقتل والفوضى في مدينة عدن، ت

 وال يكاد يمر يوم دون علمية اغتيال أو اختطاف ، 

 
حيث شهدت المدينة اليوم عمليتي قتل وانتحار انتهت بمقتل 
قيادي في حكومة هادي ونجليه ، في حين تعرض قيادي في 

 المقاومة لمحاولة اغتيال 
وأفادت مصادر محلية أن شجار نشب بين اللواء أحمد صالح 

 .الغزالي ونجله خالد في عمائر الجيش بمديرية المنصورة
الف نشب بين صالح و نجله خالد، وأشارت المصادر إلى أن خ

وتطور الشجار إلى إطالق خالد على والده الرصاص وبجانبه 
 .شقيقه محمود فأداهما قتيالن

وبحسب المصادر فإن األجهزة األمنية حاصرت المنزل للقبض 
على الجاني خالد وعند مداهمتها للمنزل وجدت الجاني خالد قد 

 .أعدم نفسه بالرصاص
ى أن النجل الثالث للواء الغزالي قتل في وتشير المصادر إل

معسكرات الشرطة في مدينة كريتر في يونيو الماضي بسبب 
 .شجار مع زمالءه

إلى ذلك نجى القيادي بالمقاومة الجنوبية بدر حسن المحسني 
من االغتيال في مديرية المنصورة خالل رمي مسلحين قنبلة 

المسلحون  على سيارته في مديرية المنصورة، في حين الذا
 ..بالفرار

 

 
وكان مسلحون على متن دراجة نارية اغتالوا أمس الجمعة 

المواطن علي عبدالرحمن البوري الباراسي، في الثالثينات من 
عمره، أثناء مروره على سيارته بجولة عبد القوي في مديرية 

 الشيخ عثمان 
وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية وعمليات اغتياالت واختطافات 

ات سطو على ممتلكات المواطنين والبنوك ، وسط وعلمي
اتهامات أبناء عدن لإلمارات بدعم هذه الفوضى لتمرير أجندتها 

 الخاصة
تستمر مسلسل االغتياالت والقتل والفوضى في مدينة عدن، وال 

.  يكاد يمر يوم دون علمية اغتيال أو اختطاف  
مقتل حيث شهدت المدينة اليوم عمليتي قتل وانتحار انتهت ب

قيادي في حكومة هادي ونجليه ، في حين تعرض قيادي في 
 .المقاومة لمحاولة اغتيال

وأفادت مصادر محلية أن شجار نشب بين اللواء أحمد صالح 
 .الغزالي ونجله خالد في عمائر الجيش بمديرية المنصورة

وأشارت المصادر إلى أن خالف نشب بين صالح و نجله خالد، 
الق خالد على والده الرصاص وبجانبه وتطور الشجار إلى إط

 .شقيقه محمود فأداهما قتيالن

 

 
أبناء المهرة يخرجون في مسيرة حاشدة 

 مناهضة للتواجد السعودي

 الجنوب اليوم | المهرة

خرجت مسيرة احتجاجية كبرى في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة لتجديد رفضها 
لها.للتواجد السعودي والمليشيات التابعة   

ورفع المتظاهرون الفتات رافضة للتواجد السعودي واإلماراتي في المحافظة والمطالبة 
 بإقالة المحافظ راجح باكريت.

كما ندد المتظاهرون بتهم اإلرهاب المنسوبة لألبناء المهرة من قبل السعودية والمحافظ 
 باكريت.

مال الخدمات العامة واتهم المتظاهرون راجح باكريت بالتفريط في المال العام وإه
 للمواطنين، والتفريط في سيادة الوطن ،مطالبين بإقالته ومحاسبته.

كما عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع جزيرة سقطرى في رفضها للتواجد اإلماراتي 
 ومليشياتها.

وتواصل السعودية استحداث مواقع عسكرية جديدة في المهرة آخرها استحداث معسكر في 
 شاطئ سيحوت.

 نتقالي يسيطر على وزارة التخطيط ووكالة األنباء اليمنية سبأ خالل يوميناال

 الجنوب اليوم | عدن
 

 
تتواصل ظاهرة إختفاء الفتيات  في مدينة عدن التي يتعرض 

البعض منهم لإلختطاف من قبل مسلحين والقتل بعد 
اإلغتصاب كما حدث في حوادث إختفاء متعددة العام الماضي ، 

إختفاء الفتيات في المدينة التي تعيش إنفالت أمني غير ظاهرة 
مسبوق أثارت قلق المجتمع العدني وحالة الخوف والرعب 
عند اإلباء واإلمهات والفتيات ايضاً ، إال أن الجهات األمنية 

الطرف عن تلك الحوادث وكان هناك الموالية لإلمارات تغض  

 
ية في رضى أمني ضمن عما يحدث للفتيات ، مصادر محل

عدن قالت أن فتاة في زهرة شبابها اختفت عن أسرتها 
بظروف غامضة  أمس الجمعة في مديرية المنصورة تسكن 

عمائر الجيش حي وديع حداد قرب ثانوية النعمان  4في بلك 
 .والسوق المركزي بالقرب من صرافة الكريمي بمدينة عدن
 وقالت المصادر إن الفتاه تدعى صابرين غسان يحيئ سعيد

خرجت أمس من منزلها للذهاب إلى بقالة الهناء ولم تعد إلى 
 . البيت

ودعا المصدر الجميع الى تعميم صورة الطفلة المفقودة 
وتوسيع نطاق البحث للعثور عليها والتواصل عبر الجوال ) 

( في حال ورود اي معلومات عن الطفلة.704797767  
 

يوم الجمعة نظم أبناء مديرية سيحوت في محافظة المهرة ال
وقفة احتجاجية جددوا فيها رفضهم للتواجد السعودي في 

 المحافظة
، ”االحتالل السعودي”ورفع المتظاهرون الفتات رافضة لـــــ

 وإقالة محافظ المهرة راجح باكريت المتهم بالخيانة الوطنية
وأكد المشاركون في الوقفة االحتجاجية استمرار 

السعودية والمليشيات اعتصاماتهم حتى إخراج كل القوات 
  التابعة لها

 
 

 

المهرة.. أبناء سيحوت يجددون 
 رفضهم التواجد السعودي

المهرة | لجنوب اليوما  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
وتوعد أبناء محافظة المهرة باستخدام وسائل أخر إلجبار 

 .القوات السعودية في الخروج من المحافظة

في المهرة آخرها وتواصل السعودية استحداث مواقع عسكرية جديدة لها 
إنشاء برج عسكري بالقرب من شاطئ سيحوت، وسط رفض أنباء 

 المديرية للتواجد السعودي
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 اإلمارات تواصل تجنيد األفارقة للقتال معها في الجنوب

كيف أخترق الحوثيين معسكرات الحزام األمني 
في الجنوب وماسر تدفق العشرات من صنعاء 

 إلى عدن ؟

   الجنوب اليوم | خاص

تمكن الحوثيون خالل الفترة الماضية التغلغل في أوساط 
الجنوبين من خالل أبناء الجنوب المتواجدين في صنعاء اللذين 
تحولوا إلى بؤر استقطابية في قراهم ومناطقهم، فالمصادر تفيد 

إلى أن هناك عدد كبير من القيادات السياسية والعسكرية 
ى الحوثيين بعد تصاعد واالجتماعية وحتى رجال دين انظموا إل

مسلسل تصفيات رجال الدين في عدن خالل العامين الماضيين، 
لعبو دور كبير في زرع بؤر استخباراتية داخل معسكرات قوات 
الحزام األمني وقوات النخب وقوات العمالقة في الساحل الغربي 

لموافاتهم باإلحداثيات ومعلومات سرية عسكرية عن أوضاع 
وتحركات القيادة ، تلك المعلومات أكدتها  المعسكرات والمؤن

اليوم االعالمي الجنوبي صالح بن لغبر رئيس تحرير صحيفة 
األمناء الصادرة من العاصمة عدن ، والذي كشف عن تمكن 

محاولة الحوثيين الدفع بعشرات من الجنود والضباط الشماليين 
 .إلى عدن لإللتحاق بقوات هادي

 
جنديا وضابطا  99رية المكونة من وقال بل لغبر أن كتيبة عسك

شماليا قبل أيام والتي اوقفتها الوية الحزام األمني في لحج ، ما 
هي إال جزء من دفعات تتدفق منذ اشهر باآلالف جماعات 

 . وفرادى من مأرب ونهم إلى عدن وتصل إلى معسكرات هناك
 

وأشار بن لغبر إلى انه يتم تسليحهم هناك ومعظم هؤالء يأتي 
مناطق الحوثي متهما جهات جنوبية تديرها خلية مسقط مع عبر 

الحوثيين لتنفيذ مخطط يتم العمل عليه منذ عامين بتمويل 
 .وتنسيق قطري أيضا

واكد بن لغبر ان المسؤول المباشر عن تدفق تلك الدفع مسئول 
حوثي يدعى توفيق المحطوري فيما يتولى عادل موفجة 

 .مسؤولية التنسيق والتجنيد
 

بن لغبر مايحدث بمخطط جديد بوجوه جديدة وجهات  ووصف
مختلفة تعمل عليه قطر منذ عامين، مذكرا باستدعاء مشائخ 

وشخصيات إلى عاصمة دولة مجاورة جدا في إشارة الى سلطنة 
 . عمان

 
ولفت إلى أن األمر بدأ بلقاءات واجتماعات شبه يومية بين 

تجنيدهم الحوثيين وشخصيات جنوبية، نشطت في اجتذابهم و
 .شخصيات أخرى تعرفونها جميعا

وبحسب بن لغبر فإن الجنوب اليوم أصبح يواجه ثالث جهات 
معادية وكلها من الداخل وكلها تعمل في تلك المعسكرات وكلها 

بتمويل قطري واإلخوان وشرعيتهم المقبورة ، والحوثيين 
وخالياهم اإلرهاب وتفرعاته بمنظومة الفساد وما بين كل تلك 

تنسيقات وتقاطع مصالح. حد قوله. ات منالجه  

تحذير أممي من انتشار وباء 
 الكوليرا في المحافظات الجنوبية

متابعات خاصةالجنوب اليوم |   

حّذرت األمم المتحدة، من عودة تفشي وباء الكوليرا في اليمن ،  
 .السيما في المحافظات الجنوبية

للمنظمة الدولية، وقال نائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام 
، في مؤتمر صحفي أن الفيضانات األخيرة في ”فرحان حق“

المحافظات الجنوبية، أدت إلى تسريع انتشار الوباء، األمر الذي 
تفاقم جراء تردي صيانة أنظمة إدارة النفايات، واالفتقار إلى 

 .مياه نظيفة للشرب أو الري
حافظات وزادت شكاوي المواطنين في أحياء مدينة عدن والم

الجنوبية من انتشار مياه الصرف الصحي واختالطه بمياه 
الشرب والقمامة ، األمر الذي أدى إلى انتشار مرض حمى 

الضنك واإلسهاالت المائية، متهمين الجهات المعنية بتجاهل 
 .مناشداتهم

وزادت معاناة األهالي بسبب انتشار وباء الكوليرا وحمى الضنك 
تيار الكهربائي، رغم سيطرة اإلمارات في ظل استمرار انقطاع ال

 .والسعودية على الثروات النفطية في الجنوب
كما أعلنت األمم المتحدة أن عدد اإلصابات المحتملة بالوباء في 

 791ألف حالة، مقارنة بـ 421اليمن بلغت هذا العام أكثر من 
ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت إلى أنه اآلن تم 

في  77حاالت وفاة جراء اإلصابة بالكوليرا، مقابل  717يل تسج
 الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

 

 أبين | الجنوب اليوم

تستمر عملية تهريب األفارقة إلى المحافظات الجنوبية عبر 
 .محافظة أبين

وكشفت مصادر محلية عن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين 
 .األفارقة قرب سواحل مديرية أحور

وبحسب المصادر فإن تهريب األفارقة يتم عبر مناطق جبلية 
 .في منطقة المحفد باتجاه معاقل عناصر تنظيم القاعدة

وبحسب المصادر فإن اإلمارات قبضت على المئات من األفارقة  
بعد تهريبهم ودفعت أمواال طائلة لعصابات التهريب ثم أرسلتهم 

وت و جزيرة إلى معسكرات التجنيد في عدن وشبوة وحضرم
 .ميون اليمنية

وكانت حركة شباب أبين الثورية حذرت في وقت سابق من 
تدفق كبير للمهاجرين من الجنسيات أألثيوبية والصومالية إلى 
سواحل أبين ولحج وحضرموت بتسهيل من القوات اإلماراتية، 

والتي تعمل على تجنيد هؤالء للقتال معها في جبهات الساحل 
 .الغربي

 
معلومات إلى أن عمليات التهريب وتجنيد األفارقة من وتشير ال

قبل اإلمارات جاءت بعد مطالبات شعبية سودانية بسحب قواتها 
المشاركة مع التحالف في اليمن، إضافة إلى حدوث انقسامات 
في صفوف القوات السودانية ورغبة الكثير من هم العودة إلى 

 السودان.
 

 
 للقتال معها في الجنوباإلمارات تواصل تجنيد األفارقة 

 

 
كيف أخترق الحوثيين معسكرات الحزام األمني في الجنوب 

 وماسر تدفق العشرات من صنعاء إلى عدن ؟

مسؤول حكومي يكشف عن انهيار منظومة الطاقة 
 الكهربائية بوادي حضرموت 

 حضرموت | الجنوب اليوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
زيف الدعم الذي يقدمه التحالف لكهرباء حضرموت منذ اربعة أعوام، محذرا من انهيار  كشف مسؤول في كهرباء وادي حضرموت

 منظومة الكهرباء بالوادي بشكل كامل.
وفي مذكرة جديدة رفعها مدير عام مؤسسة الكهرباء بوادي حضرموت المهندس عبد القادر الجنيد لوكيل الوادي والصحراء ، أكد 

ها بالمؤسسة في ظل اشتداد درجة الحرارة وتفاقم معاناة المواطنين.ضعف تموينات الديزل وتناقص مخون  
ألف لتر من مادة الديزل بشكل يومي من بترومسيلة يتم  97وقال الجنيد في المذكرة الرسمية أن المؤسسة ما زالت تستلم قرابة 

المنحة السعودية( تم السحب منها بداية توزيعه على محطات الغرف، بينما محطة قريو تناقص مخزونها من أربعة ماليين لتر )من 
لتر. 211شهر رمضان الماضي، ويقدر المخزون المتوفر بحوالي   

ميجاوات مركبة متاحة ال يستفاد منها لعدم كفاية تموينات الديزل. 61وقال الجنيد أن هناك طاقة تقدر بـ  
الموافقة على استئناف المنحة.وأوضح الجنيد أن رئيس اللجنة السعودية الخاصة بمنحة الملك سلمان رفض   

ودعا الجنيد السلطة الملحية للتحرك السريع مع الجهات ذات العالقة، وإخالء مسؤوليتهم قبل توقف الخدمة عن المواطنين في 
 الوادي.

ألف لتر من الديزل لليوم الواحد. 771وتحتاج محطات التوليد لكهرباء لوادي حضرموت إلى   
هرباء بالوادي فإن هناك مديونية لدى مكاتب الوزارات الحكومية بوادي حضرموت تقدر بسبعة وبحسب مصادر في مؤسسة الك

 مليار لاير ، في حين ما يزال المواطنين يلتزمون بتسديد فاتورة الكهرباء.
نتج حوالي وتعتمد منظومة الكهرباء بوادي حضرموت على محطتين تعمالن بالغاز، تتبع األولى المستثمر توفيق عبد الرحيم، وت

ميجاوات. 77ميجاوات، والثانية ملك للدولة بقدرة  77  
درجة. 71ميجاوات في ظل درجة حرارة تصل إلى  071وقالت مؤسسة الكهرباء في الوادي أن األحمال المطلوبة حوالي   

د الكاذبة التي يطلقها مرات ، في ظل الوعو 4ويستمر انقطاع التيار الكهربائي في و ادي حضرموت لتصل في اليوم إلى أكثر من 
.رئيس الوزراء معين عبد الملك لحل مشكلة الكهرباء.  
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 معلومات جديدة تكشف تورط هاني بن بريك في حادثة العند الجوية
 الجنوب اليوم | متابعات خاصة

  

 
كشفت معلومات جديدة عن تورط نائب رئيس المجلس االنتقالي 

االستخبارات العسكرية في الجنوبي هاني بن بريك بقتل رئيس 
حكومة الشرعية بطائرة مسيرة نفذها الحوثيين على قاعدة العند 

 .الجوية مطلع العام الجاري
واتهم نجل رئيس االستخبارات في حكومة هادي ،اللواء محمد 

صالح طماح، الذي قتل مطلع العام الجاري بطائرة مسيرة 
جلي االنتقالي، حوثية، في قاعدة العند الجوية، نائب رئيس الم

 .هاني بن بريك بالتورط في الحادثة
وقال سالم طماح، نجل اللواء طماح، في منشور له على 

أن هناك تقارير جديدة تؤكد ضلوع نائب رئيس ” فيسبوك“
المجلس االنتقالي المعين من اإلمارات ،هاني بن بريك، في 

 .حادثة  العند مطلع يناير
ذفه،  أن التقارير أكدت وأشار طماح في منشوره قبل أن يح

تورط هاني بن بريك في حادثة العند، التي أدت إلى مقتل رئيس 
هيئة االستخبارات العسكرية اللواء الركن محمد صالح طماح، 

 .ونائب رئيس هيئة األركان العامة، الزنداني
 

 
وأوضح طماح أنه سيكشف عن تفاصيل خطيرة في وقت الحق، 

كشف الحقيقة وما حدث في العن متهما جهات لم يسمها ال تريد  
واستغرب طماح من غضب البعض من كشف الحقيقة ، والذي 

في إشارة منه إلى ” أصحاب االشتراك الشهري“أسماهم بــ 
 .قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي

وقال طماح في منشروه أنه مسؤول عن كالمه ، لكنه عاد من 
حسابه كان مخترقاً جديد ليعتذر عن المنشور وحذفه وزعم أن  . 

واستهدف الحوثيون بطائرة مسيرة عرضا عسكريا للقيادات 
العسكرية في حكومة الشرعية في قاعدة العند الجوية ، أدت إلى 
مقتل  اللواء محمد صالح طماح، رئيس هيئة استخبارات هادي، 

 .ونائب رئيس هيئة األركان اللواء صالح الزنداني
اإلمارات بالوقوف وراء الحادثة ، واتهمت قيادات عسكرية ، 

 ارات هي المسؤولة عن تأمين العرضخاصة وأن اإلم
 .العسكري

 

 

 حمتجون يقطعون طريق خور املكال احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي

 حضرموتالجنوب اليوم | 

حضرموت ،أقدم بسبب عدم إيفاء حكومة الشرعية بالوعود المتكررة لحل أزمة الكهرباء في 
احتجاجا على استمرار انقطاع ”  خور المكال“محتجون اليوم االثنين على قطع طريق أمام 

 .التيار الكهربائي في المدينة
ونظم العشرات من أبناء مدينة المكال وقفة احتجاجية بعدها قاموا بقطع ومنع السيارات من 

ي وعدم إيفاء رئس الوزراء بوعوده المرور ، احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائ
 .بحل مشكلة الكهرباء

واتهم ابناء المكال حكومة الشرعية بتجاهل معاناتهم وبيع الوعود علة وسائل اإلعالم فقط، 
 .وحملوها مسؤولية تفاقم معاناة المواطنين جراء انطفاء الكهرباء بشكل مستمر

الوزراء معين عبد الملك، هدد وكان مؤتمر أبناء حضرموت الجامع خالل لقاءه برئيس 
باتخاذ موقف ضد تجاهل حكومة الشرعية تجاه أزمة الكهرباء وتجاهلها معاناة المواطنين 

 .في ظل ارتفاع درجة الحرارة
ويسيطر التحالف على محافظة حضرموت وتتحكم بإنتاجه وتصديره ، وسط اتهامات أبناء 

 .الجنوب لإلمارات بنهب ثروات حضرموت

أبين تدعو إلى مواجهة ظاهرة اإلتجار بالبشر  حركة شباب

 التي تقوم بها اإلمارات واإلصالح

 

 الجنوب اليوم | خاص

أتهمت حركة شباب أبين الثورية اليوم اإلمارات عبر المجلس 
اإلنتقالي الجنوبي وحزب اإلصالح باإلتجار بالبشر في أبين من 

واستخدامهم خالل إستقطاب الشباب إلى معسكرات التجنيد 
وقود حرب من قبل الطرفين مستغلين معاناتهم ، ودعت حركة 

الجنوب ” شباب أبين الثورية في بيان صادر عنها اليوم حصل 
على نسخه منه عقالء أبين إلى التصدي لموجة ” اليوم

االستقطاب التي يقوم بها حزب اإلصالح تحت غطاء التجنيد 
قالي الجنوبي لصالح الشرعية من جهة ، والمجلس االنت

لتعزيز نفوذ اإلمارات في مناطق أبين ، وأكدت الحركة أن 
طرفي الصراع الموالين للتحالف تقوم بعملية استقطاب واسعة 
للشباب في ابين والزج بهم في معسكرات الموت التابعة لها ، 
واتهمت الطرفين باالتفاق على تفريغ أبين من شبابها مستغلة 

واإلنسانية في المحافظةتدهور األوضاع المعيشية   . 
بل ان هناك العشرات من شباب أبين زج بهم في محارق 

الموت في جبهات نجران وعسير وجيزان دون علمهم بان 
هناك من يتربص بهم ويعمل على الدفع بهم في معارك 

 .خارجية

 
 
 

ووصفت ما يحدث بالمؤامرة الخطيرة التي تستهدف اليوم 
االستقطاب سينعكس على أبين أبين وشبابها وقالت ان ذلك 

وامنها واستقرارها وسكينتها العامة ووحدتها االجتماعية 
بشكل سلبي وكارثي في المستقبل، وأكدت أن أبين بحاجة 

إلى توحيد الصفوف وحل الخالفات القبلية والثارات 
والصراعات البينية وإحالل السلم االجتماعي، هناك من 

أبناء أبين باستقطاب  يعمل اليوم على زرع العدوات بين
الشباب وتغذيتهم تغذية خاطئة تجاه إخوانهم تحت مسميات 

 . شرعية واحزمة
وأشارت إلى أن المحافظة دفعت ثمناً باهضاً خالل الفترة 

الماضية جراء تجريف اآلالف من الشباب من مختلف 
المديريات إلى معسكرات موالية لحكومة الشرعية والمجلس 

وكانت النتيجة أن العشرات من مقابر  االنتقالي الجنوبي،
أبين استقبلت المئات من الشباب الذين قضوا نحبهم في 

معارك العالقة لها بالجنوب وقضيته العادلة وال ألبين 
 وأمنها واستقرارها وال حتى باليمن ،

ولفتت إلى التنكر لتضحيات شباب ابين وإهمال جرحاها من 
الماضية ،  قبل األطراف المتصارعة خالل الفترة  

 
 
 

وحملت حركة شباب أبين الثورية تحمل المجلس االنتقالي 
الجنوبي والقيادات السلفية في أبين وحزب اإلصالح كامل 

المسئولية عن إستغالل شباب أبين وتوظيف معاناتهم لكي يتم 
تحشيد الشباب والدفع بهم إلى معسكرات الموت في مختلف 

 الجبهات ،
بين واحرارها العمل على وقف وجددت دعوتها لعقالء أ

التحشيد واالستقطاب وفضح األطراف المستقطبة التي 
تستقطب الشباب بدافع حصولها على ماليين الرياالت من 
المجلس االنتقالي من حزب اإلصالح ونعد مايقومون به 

 يندرج في إطار ظاهرة اإلتجار بالبشر
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م علي محسن األحمر باستخدام 0994م، هدد جنرال حرب صيف 0994المحتل عام  7/ 7قبيل أيام فقط من حلول الذكرى الخامسة والعشرين لذكرى سقوط العاصمة عدن تحت سيطرة نظام 

م ، ومن مقر المنطقة العسكرية األولى في مدينة سيئون اطلق األحمر تهديداته ووجه برفع 91 مايو 66القوة المفرطة لمواجهة مطالب إستعادة الدولة الجنوبية على كامل أراضيها ما قبل 

  الجاهزية العسكرية لمواجهة مطالب الشعب الجنوبي عسكرياً ان لزم االمر بل دفع بقوات كبيرة إلى شبوة وعزز تواجده في حضرموت وعدن

م ال يزالوا اليوم يحشدون للمواجهة، ويتحدون من داخل الجنوب ومن أراضيها 94حزب اإلصالح ضد الجنوب تؤكد أن أمراء حرب صيف تهديدات األحمر الذي يعد القائد العسكري الخفي في 

في صنعاء 7/7م إلى رأس سلطة نظام 94والكارثة الكبرى أن اآلالف من أبناء الجنوب قتلوا في معارك متعددة في سبيل إعادة جنراالت حرب صيف  . 

م اليزالون اليوم في نفس السوق يبيعون 94من جريمة حرب كبيرة التنساها الذاكرة الجنوبية ولن تسقط بالتقادم ، ولكن كما باع الكثير من أبناء الجنوب وطنهم في صيف  7/7ماحدث في 

بحق أبناء  7/7نشر بعض الجرائم الذي إقترفها نظام ” الجنوب اليوم ” يعيد انفسهم ويتخذون من العدو والمجرم قائد وزعيم ، وبهذه الذكرى التي التزال عالقة في ذاكرة أحرار الجنوب ، 

  الجنوب الذي يطالب منذ تلك الذكرى بتحرير األرض الجنوبية وإستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة

 

  الوحدة أو الموت
األساسي حزب االخوان المسلمين وجنراالت الحرب علي محسن األحمر وكان هادي احد القيادات التي  الف جنوبي بل كان شريكة 00لم يدخل عفاش وحيداً هذه الحرب التي أدت إلى مقتل 

وتعامل نظامه مع أبناء الجنوب بقسوة وبطريقة إستعالئية ومن  7/7تقاتل في صف المحتل ضد أبناء الجنوب ، وبعد هذا التاريخ األسود تعامل صالح مع الجنوب كإقطاعية خاصة بعد 

ات التي التزال خالدة في ذكرى الجنوب والتي أطلقت من قبل صالح شخصياً االتيالعبار  ” 

(( الوحدة او الموت“وعبارة ” الوحدة عمدناها بالدم ” أقسم صالح، بتحويل عدن الى قرية(( وعبارة  ”. 

ق دواوين الوزارات فيها، ، و قام نظام الفيد باستخدام الوزارات ومكتب رئيس الوزراء م بإغال94عقب ذلك عمد نظام االحتالل العفاشي على إنهاء الدور الحيوي لعدن وقام بعد حرب صيف 

م حتى وكالء توزيع الصحف والمجالت الدولية تم إرسال خطابات رسمية بتحويل وكاالتهم الى 0994بتغيير الوكالء الجنوبيين للعديد من الشركات الى وكالء شماليين مباشرة بعد حرب 

م0997ا تم اهمال أحواض السفن في ميناء عدن بشكل متعمد افضى الى تدميرها وهي أول أحواض سفن جافة في الجزيرة انشأت في العام الناشرين ، كم . 

في عدن، كما عملت الدولة على التمييز  افة مكاتبهاوامر نظام االحتالل مكاتب شركات النفط العاملة في اليمن والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقراً لها باالنتقال الى صنعاء واغالق ك

منها في  %41مدينة صنعاء ارخص بـ بشكل عنصري في تقديم خدماتها بفرض تعريفات مختلفة للخدمات االساسية أرخص في الشمال عن الجنوب فعلى سبيل المثال مكالمة هاتفية داخل

71اء في الشمال للبيوت السكنية او لألغراض التجارية والصناعية ارخص عنها في الجنوب بفروقات تتجاوز الـعنها في المكال كما أن سعر الكيلو وات/ساعه من الكهرب %71عدن وبـ %. 

عدين فين والى اقل من ثلث عدد المتقاوتعاملت بشكل تميزي مع أبناء الجنوب في التوظيف الحكومي حيث خفضت نصيب الجنوب من الوظائف الى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين المتو

 قانونيا

 

 إقصاء الجنوب
فة العامة إلى التهميش االقتصادي والتجاري بعد هذا التاريخ األسود أرتفع حجم االقصاء والتهميش ألبناء الجنوب وتعامل عفاش ونظامه وفق ثقافة المنتصر وتجاوز ذلك التهميش الوظي

اولين، وشباب عاطلين عن العمل، ومستثمرين، وعمالة حرة، وموظفين، وقياديين، ومتقاعدين، وسالطين وشيوخ ألبناء الجنوب من أصحاب الوكاالت التجارية وتجار جملة وتجزئة، ومق

عامل وموظف حكومي وقيادي جنوبي، من اعمالهم 727،974وعقال، حيث تم اقصاء  . 

في المحافظات الشمالية )وفقا لألرقام الرسمية( ولذات السبب تربعت عدن  %01ارنة مع ، بالمق%66مما أدى إلى إرتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية والشرقية الى 

أي ان الخمس المراتب  % 09تليهما محافظة حضرموت بـ  %62تليها محافظتي شبوة والمهرة بـ  %67تليها محافظة لحج بـ  %70في المرتبة االعلى في نسبة البطالة بين الذكور بـ 

الذكور هي في المحافظات الجنوبية اما ابين فال توجد اية بيانات بسبب الدمار الحاصل فيها االعلى للبطالة بين . 

وانخفاض  %04جملة الى حرمان التجار في الجنوب من معظم الوكاالت التجارية وجميع الوكاالت المالحية مما أدى إلى انخفاض نسبة التجار الجنوبيين في تجارة ال 7/7لقد تعمد نظام 

يعهم من . وتركزهم في الفئات دون الثانية، وتعرض تجار التجزئة في الجنوب الى منافسة غير عادلة من قبل اصحاب الفرشات والباعة المتجولين وجم%04المقاولين الجنوبيين الى نسبة 

جبات، وااليجارات وتكاليف الكهرباء والماء والصرف الصحيالشمال ويقومون بتصريف بضائع الموردين الشماليين في الجنوب مع تمتعهم بميزة عدم دفعهم الضرائب والوا . 

م؛ 0994تم صرفها لهم قبل حرب صيف مسلسل اإلقصاء والتهميش طال مستثمري الجنوب حيث تعرض المستثمرين من ابناء الجنوب؛ للنهب واالستيالء غير المشروع على االراضي التي 

اإلداريةوتعرضهم للتمييز السلبي في المعامالت   

 

 تخريب متعمد
 777موظف ، ونهب وتخريب  67740مرفق حكومي، كان يعمل فيها  677م تعرضت منشآت القطاع العام والتعاوني الى النهب والتخريب حيث تم نهب وتخريب 94وعقب حرب صيف 

 710تعاونية لها  622عامل ، ونهب وتخريب  77،679ن يعمل فيها م، وكا0994منشأة كانت عاملة في ديسمبر  0،199منشأة منها  0،096فرع، تمتلك  979مؤسسة قطاع عام لها 

عامل 7،979منشاة، يعمل فيها  719م، 0994منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر  727فرع، تمتلك  . 
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 نهب األراضي
 

، وذلك على نطاق واسع في كافة المحافظات  7/7وشيوخ القبائل وكبار المسئولين في سلطة كما تعرضت األراضي الخاصة بأبناء الجنوب للبسط واالستيالء عليها من قبل المتنفذين 

الف أسرة من سكان الجنوب ، كما لعبت مصلحة أراضي وعقارات الدولة دوراً في التغيير لوثائق الملكية لألراضي  660الجنوبية والشرقية ، ويقدر العدد االجمالي للمتضررين بحوالي 

حافظة لحج.. يضاف إلى ان حفر الجنوب ومثاالً على ذلك فأن المصلحة قامت في محافظة لحج بالتزوير لغرض النهب والتالعب بوثائق ملكيات هذه االراضي التابعة ألبناء م والسجالت في

بستان الحسيني االثري كل ذلك لهدف تدمير االراضي الزراعية والتي  االبار االرتوازية في االراضي الزراعية وتحويل البعض منها الى معامل للطابوق )البردين( وكسارات كما حدث في

 .تظهر عمليات التدمير المنظمة لها قيام الدولة بالتعمد في الضرر للمزارعين

ين، ولتجار متنفذين، ولوزراء، ولكبار مليون متر مربع من االراضي المصروفة للمستثمرين، وقام بإعادة صرفها لشيوخ قبائل شمالي 4.7على  7/7م سيطر نظام 94وبعد حرب صيف 

مليون متر مربع، صرفت نسبة عالية منها لمستثمرين وهميين ومتنفذين لم ينفذوا المشاريع التي تقدموا بها بل عملوا  676القادة العسكريين، كما استولت الهيئة العامة للمنطقة الحرة على 

 .على االتجار باألراضي

المحاكم بعدم قبول أي  7/7مليون متر مربع من االراضي الخاصة بالمرافق الحكومية وتوزيعها على متنفذين شماليين ووجه نظام  01.7دية العسكرية على كما استولت المؤسسة االقتصا

م0994قضايا حقوقية تخص االرض، وعدم تنفيذ االحكام الباتة فيها، منذ عام   

م وعمل على تعطيل تنفيذ الحلول التي اقرتها اللجان 0992تخص االرض حتى وان كان صدر فيها حكم قضائي نهائي، منذ عام كما منع السجل العقاري من تثبيت أي حقوق للجنوبيين 

او بيعها تالكها او البناء عليهاالحكومية المتعاقبة لحل مشكالت األرض، واستخدام القوات المسلحة واالمن لالستيالء على االراضي، وتسهيل استحواذ المتنفذين عليها وام  

 

 تجريف الثروة
ف السمكي في عملية االصطياد وهي عملية محرمة وفي مجال الثروة السمكية فأن حجم التبديد والعبث بلغ حد السماح للشركات الدولية المتعاقدة مع نافذين شماليين الستخدام طريق التجري

رها المدمر على الصيادين الفقراء الذين يضطرون الى االصطياد اليوم على اعماق أكبر بكثير وساهم ذلك في رفع اسعار في العديد من الدول ألثارها المدمرة على مصايد االسماك وقد تجلى أث

 .المنتجات البحرية في المدن الجنوبية الساحلية الى مستويات لم تشهدها في تاريخها واصبحت أغلي من اللحوم الحمراء

مليار برميل. أي ما نسبته  0.779م بلغت كمية انتاج النفط من الجنوب 6106م، وحتى نهاية اكتوبر 0991غير المشروع على الثروة خالل الفترة اما النفط فأن النهب والتبديد واالستحواذ 

مأرب ــ الجوف سنة بعد اخرى وازدياد االهمية مليار برميل ، وادى ذلك إلى تناقص انتاج النفط من قطاع  6.717من اجمالي كمية انتاج النفط الخام في الجمهورية اليمنية التي بلغت  27%

م6106مع نهاية اكتوبر من عام  %99م، الى 0990عام  %7النسبية لما يتم انتاجه من قطاعات النفط في الجنوب. من نسبة  . 

مليار دوالر 016.496النفط في الجمهورية اليمنية البالغة من القيمة االجمالية إلنتاج  %77مليار دوالر. بما نسبته  72.910وبلغت قيمة النفط الخام المستخرج من الجنوب  . 

 تهميش الجنوب
 % 1الى  %41م ــ من 6100م الى 0991م حيث انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئاسة الجمهورية من 94على تهميش الجنوب من الوظائف العليا بعد حرب صيف  7/7لقد تعمد نظام 

 710مقعداً من اصل  72م في البرلمان الى 0994فتم تقليص عدد مقاعد المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف  %09، الى %42س النواب من ، وانخفض نسبة تمثيل الجنوب في مجل

وانخفاض نسبة تمثيل  %96، الى %47مقعداً في البرلمان ،وانخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى من  74مقعد وبالمقارنة فأن محافظة صنعاء وامانة العاصمة وحدها لديها 

، وتم تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من  %67، الى %42، وانخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء االعلى من  %67، الى %74الجنوب في مجلس الوزراء من 

من الشمال والنسب تختلف بحسب المحافظة %99فة الموظفين الحكوميين في المهرة بنسبة مديراً عاماً للدوائر االكثر اهميه من الشمال في عدن واحالل كا 77الشمال ، وتم تعيين  . 

، وتم اقصاء جميع المشاركين  %61، وانخفض نسبة ابناء الجنوب بين قيادات المناطق العسكرية الى  %06.7كما تم تخفيض نسبة ابناء الجنوب بين افراد القوات المسلحة واالمن، الى 

0م، الواردة اسمائهم في الجريدة الرسمية العدد رقم 0991أبريل  66-09رمضان، الموافق  67-64لوحدة اليمنية في الفترة من في ترتيبات ا . 

 

 تدمير جيش الجنوب
 -91،111نوبية النظامية تتكون من م ، ونهب أسلحتها ، وكانت القوات الج0994على تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية وتصفيتها تم تصفيتها اثناء وبعد حرب  7/7عمل نظام 

لواء نظامي مشاه وميكانيكي ودبابات ومدفعية صواريخ وقوى جوية ودفاع جوي وبحرية  41من القوات الشعبية واالحتياط العام ، و 21،111ضابط وجندي باإلضافة الى  011،111

ها ، وكليتين عسكريتين ، وكلية شرطة وكلية طيران ومدرسه بحرية وكل الكليات كانت مجهزة تجهيزاً علمياً ، دائرة تابعة لرئاسة االركان العامة بمختلف انواعها وتخصصات 09وغيرها ، و

مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات 06و  . 

ية وصواريخالوية مدفع 7الوية دبابات + أربع كتائب مستقله و 7الوية مشاه ميكانيكا و 4لواء مشاه و 02وكان قوام القوات البرية الجنوبية   

اخريات مع  7الوية قوى جوية ودفاع جوي، كما امتلكت القوات البحرية الجنوبية أضخم سفينة انزال في المنطقة ال يوجد مثيل لها سوى  9وكانت قوات القوات الجوية الجنوبية قوامها 

تستخدم حالياً من قبل نافذين في اعمال التهريبم و0994القوات البحرية التابعة لالتحاد السوفيتي سابقاً وتم تفكيك معداتها بعد حرب  . 

حلف وارسو وتم نهب هذه القاعدة من قبل متنفذين كما امتلك الجيش قاعدة صيانة للصواريخ كانت الوحيدة في المنطقة وموقعها في بير النعامة تقوم بصيانه الصواريخ بكافة انواعها لصالح 

م0994قتحام عدن في وحولت معداتها المدنية لشيوخ قبليين بعد ا . 

م تدمير اللواء الخامس مدرع 0994ابريل  66م تم تدمير اللواء الثالث مدرع جنوبي في معركة دارت مع لواء من الفرقة األولى مدرع وقد سبق هذ الموقف ان تم في 0994أبريل  67وفي 

في منطقة ذمار حيث يعسكر لواء باصهيب المدرع الجنوبي الذي تم تطويقه بقوات شمالية تفوقه عدة  م تفجير الموقف0994مايو  4الجنوبي في حرف سفيان منطقة عمران.. كما تم مساء 

 .وعتاد وهذه فقط امثلة من واقع ما تعرض له الجيش الجنوبي من ابادة متعمده

الف ضباط وصف ضابط وجندي  61األمن التابعة لوزارة الداخلية تتكون من الوية بحرية وصواريخ ومدفعية وانزال وحراسات، وكانت قوات  2وكانت قوات الجنوب البحرية تتكون من 

االف موظف 9وموظفين مدنيين تقريباً ، وقوات أمن الدولة   . 

 

 تدهور الخدمات
محافظة في اليمن جاءت  60جمالي السكان. فمن بين تدهور مستوى الخدمات الحكومية في مجالي التعليم والصحة، يدل على واقع مفزع حيث انخفضت نسبة الملتحقين حاليا في التعليم من ا

 %66.2. وجود نسبة 2على التوالي. وجاءت محافظة المهرة في المرتبة  01، 00، 06، 07، واحتلت محافظات عدن ، ابين، شبوة، لحج المراتب 02محافظة حضرموت في المرتبة رقم 

للذكور %06.2لإلناث،  %67لكال الجنسين،  %07.2رتفاع نسبة التسرب من الصف األول حتى الصف التاسع الى من السكان في سن التعليم خارج المدرسة في محافظة عدن. وا . 

ة المهرة تم سماء المبتعثين للدراسة، وفي محافظوامتدت السياسات التمييزية والعنصرية في االبتعاث الخارجي للدراسة حتى يومنا هذا فعلى سبيل المثال في شهر ابريل الجاري تم اعالن ا

 .ابتعاث سته واحد منهم جنوبي والبقية شماليين

بعد ان كان قاب قوسين او أدنى من القضاء على االمية  %49في تدمير المنظومة التعليمية في الجنوب الى ارتفاع معدل االمية الى اكثر من  7/7لقد اسهمت السياسات التي نفذها نظام 

م0991تماماً في العام  . 
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 2صفحه 

 حقيقة الحرب القائمة في أحياء مدينة عدن

صحافي جنوبي: هذا ما قدمه التحالف للجنوبيين 
 سنوات 4طوال 

   متابعاتالجنوب اليوم | 

هاجم الكاتب واإلعالمي الجنوبي صالح السقلدي ، اإلمارات 
التي تتحدث عنها  والسعودية، هجوما الذعا، ساخرا من خدماتها

سنوات للجنوبيين ، في حين الواقع يؤكد تردي واسع  4طوال 
في مختلف الخدمات ، خاصة خدمة الكهرباء حيث فشل هذه 

 .الدول المصدرة للنفط للعالم، في حلها
واتهم السعودية واإلمارات وقيادات جنوبية، في إشارة إلى 

لعمالةحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي باللصوصية وا . 
-إن كان سبب أزمة الكهرباء بعدن :”وتساءل السقلدي 

هو نقص الوقود فأين تذهب شحنات  –والمحافظات المجاورة 
مليون دوالر  21التي قيل أنها تبلغ ” المعونة” الوقود السعودية

 .شهرياً؟
كما تساءل أين تذهب المولدات التي قيل أن اإلمارات تقدمها 

هرباء بسبب المولداتلعدن، إذا كانت أزمة الك . 
وانتقد السقلدي إعالم السعودية واإلمارات الذي ال يزال منذ 

أربع سنوات يكذب أنه قدم دعم للكهرباء في حين تشهد الجنوب 
أزمة كبيرة في الكهرباء واستمرار في انقطاع التيار الكهربائي، 

 .إضافة إلى تردي الخدمات األخرى
“ لكاتب صالح السقلدييعيد نشر منشور ا” الجنوب اليوم : 

 :نص المنشور
 –والمحافظات المجاورة -)) إن كان سبب أزمة الكهرباء بعدن 

” هو نقص الوقود فأين تذهب شحنات الوقود السعودية
مليون دوالر شهرياً؟. وأن  21التي قيل أنها تبلغ ” المعونة

كانت األزمة بسبب نقص الطاقة التوليدية فأين المولدات التي 
اإلمارات قدمتها لعدن،والتي دوشنا بها اإلعالم الموالي قيل أن 

فإما إن هذه الدول تكذب … لإلمارات طيلة الشهور الماضية؟
على خلق هللا أو أنها تقدم مساعدات الى جيوب اللصوص 

وصمتهم على \كمكافأة لهم على تماهيهم مع أطماع التحالف 
بمن فيها فشله وفشل السلطات المحلية وباقي القوى بالساحة 

قوى جنوبية، وصمتهم أيضا على مخططات هذا التحالف الذي 
يبدو في تصرفاته غريب األطوار، وتذهب لشراء الذمم 

والمواقف . فهذه المعونات المزعومة إن صح وصولها فهي 
ولو من باب المّن واألذى  -ستحسب على الشعب في قادم السنين

هب الى جيوب وهو الذي لم ير لها أثرا على الواقع وتذ –
اللصوص والفاسدين. فالكهرباء أضحت عنوانا بارزا لهذا الفشل 
بل قل عنوانا يتحدث عن حجم المأساة المريعة وعن قُــطر دائرة 

التآمر على الجنوب من قبل كثير من القوى المحلية واإلقليمية 
إلخضاعه واستضعافه لمآرب متعددة. فهل يعقل أن أربع دولة 

من النفط الخام والغاز من  %41م ما نسبته نفطية تصدر للعال
االستهالك العالمي عاجزة على تمويل كهرباء مدينة كمدينة 

 عدن؟((.

 
 

 
فمواقف اإلمارات السياسية والدبلوماسية مع نجل الرئيس 

صالح أحمد علي عبدهللا صالح أقوى من مواقفها تجاه الجنوب 
دعمها بشكل  وقضيته في المحافل الدولية، حيث تقدم أبو ظبي

بعكس الدعم الذي تقدمة للقضية  7/7علني لنجل صالح ونظام 
 الجنوبية والذي خفياً ودعماً عدمياً في الواقع

في سبيل التحرر من استبداد نظام صنعاء ضحى الجنوب بخيرة 
أبنائه وقاوموا صالح ونظامه وواجهوا الظلم والتعسف 

م 6117هم، ومنذ واالنتهاكات والقتل واالعتقاالت بعدالة قضيت
سقط المئات من شهداء الجنوب في سبيل القضية الجنوبية، 
ونجحو بسلمتيهم في إيصال رسالتهم إلى األمم المتحدة وإلى 

مختلف اصقاع العالم، ورغم محاوالت عفاش جر الحراك 
الجنوبي للعنف ليتسنى له اإلجهاز علية بالقوة بذرائع متعددة، 

ة الحراك الجنوبية وتفكيكه من وعجز عنه صالح في انهاء سلمي
الداخل تنفذه اإلمارات اليوم لتستهدف بذلك القضية الجنوبية 

 برمتها.
فما يجب أن تدركه اإلمارات أن القضية الجنوبية جاءت من رحم 

المعاناة والظلم واإلقصاء والتهميش الذي تعرض له أبناء 
، وخرجت حركات التحرر في الجنوب  7/7الجنوب من نظام 

مناهضة لذلك النظام المحتل من رحم الظلم واالستبداد ، ولكنها ال
عادلة فقد التف الشعب الجنوبي من أقصاه إلى أقصاه مقدماً 

الشهداء والجرحى في سبيل قضيته ولم يأتي بها الزبيدي وشالل 
وبن بريك ، فأي محاوالت لوأد القضية الجنوبية ستفشل حتماً ، 

لسيطرة اإلماراتية المطلقة واي محاوالت إلخضاع الجنوب ل
ستواجه بغضب الشعب الجنوبي الذي طرد بأراداته الصلبة 

 المحتل البريطاني في ستينات القرن الماضي ،
فما تمارسه أبو ظبي اليوم في عدن ال يقل فداحة عنما مارسه 

م ، وكما وقف 94ضد أبناء الجنوب بعد حرب صيف  7/7نظام 
قف حتماً ضد الوجود الجنوب بأسرة ضد نظام صنعاء سي

 اإلماراتي

 خاص | الجنوب اليوم

تجددت االشتباكات اليوم االثنين بين مسلحين موالين لالنتقالي 
 .وأخرين موالين للشرعية في عدد من أحياء مدينة عدن

 
وقال مراسلنا إن اشتباكات متقطعة عادت إلى أحياء السيلة 

ومتوسطةوالمحاريق ، مستخدمين فيها أسلحة خفيفة  . 
 

وفي ظل الحديث عن هدنة إليقاف االقتتال ، تجددت االشتباكات 
اليوم االثنين ، وسط تحذيرات من امتدادها إلى بقية أحياء 

 .المدينة
وخلفت االشتباكات المسلحة الدائرة منذ أسبوعين ، قتلى 

وجرحى ، إضافة إلى اختطافات من الطرفين وإعدامات ، وسط 
يدة تقود عدن إلى فوضى عارمة تحذيرات من صراعات جد
 .تقود إلى سقوط الجنوب

وكشفت مصادر مطلعة أن الحرب الجارية في أحياء مدينة 
عدن منذ أسبوعين تقف وراءها أطراف بعينها ما يؤكد أنها 

حرب سياسية وليست أهلية كما يشار إليها ، وتشير المصادر 
حي  إلى أن الشرعية دفعت بعتاد عسكري وأسلحة مختلفة إلى

 السيلة خالل اليومين الماضيين ، 
 

 
في حين توجهت قوة عسكرية وآليات عسكرية تابعة 

للمجلس االنتقالي المدعوم من اإلمارات إلى حي 
المحاريق، األمر الذي يعده مراقبون أن الحرب ستطول 

 بين طرفي الصراع.
الحديث عن انعقاد مجلس النواب في مدينة عدن من قبل 

االنتقالي في إعداد خطط طارئة  الشرعية وتصعيد
لمواجهة االنعقاد يزيد من حالة الفوضى األمنية ويثبت أن 

الحرب بين االنتقالي والشرعية قادمة وضروسة بدايتها 
 ما يحدث اليوم في أحياء المحاريق والسيلة.

ويتهم أبناء الجنوب ، اإلمارات بدعم الجماعات المسلحة 
دن والمحافظات والفوضى األمنية التي تشهدها ع  

 الجنوبية من أجل تمرير أجندتها الخاصة..

 )تقرير( 7/ 7لة سقوط عدن تحت سيطرة نظاملي

 خاص  | الجنوب اليوم
 

خمسة وعشرين عاماً مضت على ليلة سقوط عدن تحت سيطرة عصابة آل األحمر الدموية التي التزال تتواجد في الجنوب وتهدد 
الجنرال الدموي علي محسن األحمر وشريكة اإلصالح التكفيري الذي  0994حرب صيف عام مرة أخرى باجتياحها، فأمير 

إستعان بفتاوي دينيه لقتل أبناء الجنوب واحل نهب كل مقومات الحياة في الجنوب من أموال وممتلكات خاصة وعامة ، يتواجدون 
في  7/7يق ويتوعدون بعقد جلسات برلمان نظام اليوم في الجنوب تحت ذريعة الشرعية الوهمية بل يحكمون من قصر المعاش

عدن وهو ما يعكس االستفزاز الذي يواجهه شعبنا الجنوبي من تلك العصابات الدموية التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق شعبنا 
 الجنوبي الصامد في ذكرى سقوط عدن .

فة إلى وجود أوالد عفاش في عدن والذين يديرون الدموية تتواجد اليوم في الجنوب بقوة التحالف باإلضا 0994فقادة حرب صيف 
معسكرات كبيرة برعاية أبوظبي في تحدي واضح لكافة أبناء الجنوب، وكما يبدوا ان المحتلين الجدد والقدامى اتفقوا على إنتهاك 

تقف اليوم  7/7طام الجنوب ومصادرة قضيته العدالة ، فالسعودية التي ساعدت القوات الجنوبية بقوات عسكرية ضخمة لمواجهة ن
، وهو ما يؤكد أن  7/7مع ذات النظام ، بل دفعت بقوات ضخمة الشهر قبل الماضي إلى سيئون للترتيب لعقد جلسات برلمان 

 التحالف ونظام االحتالل الذي يحمل اليوم شعار الشرعية كما كان في ذكرى إحتالل عدن يحمل شعار الشرعية الدستورية .
لتذكرنا بعدالة القضية الجنوبية وأحقية شعبنا الجنوبي بطرد كافة قوى االحتالل  7/7رى الخامسة والعشرين اليوم تطل علينا الذك

عام واليوم يتم فرض استعمار من  67عدن والجنوب قبل  7/7السابقة والالحقة، فباسم إستعادة الشرعية الدستورية أحتل نظام 
م الذي يرأسه أحد أمراء تلك الحرب الظالمة الذي قاد المواجهات من البيضاء قبل اإلمارات تحت ذريعة إعادة شرعية نفس النظا

 واسقط أبين حينذاك وقتل المئات من أبناء الجنوب .
تحت مسمي قوات هادي وجنرال الموت على محسن وحزب الفتاوي والتكفير اإلصالح في مختلف  7/7اليوم تتواجد قوات نظام 

عمار جديد لعدن من قبل اإلمارات لم يكن سوى مؤامرة مع جنرال الحرب السابق عبدربه انحاء الجنوب ، وما يحدث من است
منصور هادي والرئيس الحالي المنفي خارج البالد ، فهادي الذي وقف ضد الجنوب وفي صف صالح وسخر كل قدراته حينذاك 

سابق على عبدهللا صالح الذي عينه لفترة ألسقاط محافظة أبين والتقدم نحو حضرموت ليقدم الجنوب بصحن من ذهب للرئيس ال
مؤقته وزيراً للدفاع خلفاً للواء هيثم قاسم طاهر الذي أصبح هو األخر اليوم قائد عسكري يقاتل من أجل إعادة الشرعية التي 

الجوية الذي  عام ، فالرئيس هادي الذي سلم رقاب الجنوبيين لقوات النظام في الشمال وأدخلهم إلى قاعدة العند 67حاربها قبل 
واجتياح الجنوب في  94كان قائدا لها ومسئوال عليها ضمن صفقة أوصلته إلى سدة الحكم كوزيراً للدفاع بعد إنتهاء حرب صيف 

من نفس العام ليتبوأ بعدها مباشرة منصب نائب رئيس شرفي ال صالحيات له وال مهام بل نائباً للرئيس لم يعينه مجلس  7/7تاريخ 
ن يفترض وانما عينه صالح لنفسة بقرار منه ، مع وقف كافة الصالحيات ،النواب كما كا  

عام من الزمن يجدون أنفسهم تحت وصاية الجالد نفسه واألدوات ذاتها وأن تغيرت  67وهاهم أبناء الجنوب اليوم وبعد مرور
اد ونهب واستحواذ على السلطة بالقوة عاماً ويالت تلك الحرب وتداعياتها من عبث وفس 67الوجوه ، واليزال الجنوب يتجرع منذ 

اليزال قائماً حتى اللحظة في مختلف محافظات  7/7م في الشمال، إال أن نظام 6100من قبل نظام عفاش الذي سقط في صيف عام 
 الجنوب فهادي وعلي محسن األحمر وقيادات الفيد عادوا اليوم إلى الجنوب بأقنعة أخرى وتحولوا إلى أدوات لدول وحكومات

أخرى كدولتي السعودية واإلمارات وبذريعة الحرب على الحوثيين واستعادة شرعية نظام صنعاء، بينما الحوثيين يحكمون صنعاء 
 وعدد من المحافظات منذ قرابة أربع سنوات.

 
لمز ، ووعدت الملفت أن التحالف العربي الذي يدعي دخوله اليمن لمساعدة اليمنيين وكذلك اإلمارات التي إستخدمت الهمز وال

خلف الكواليس بمساعدة أبناء الجنوب على تحقيق مطالبهم العادلة، تقف اليوم موقف مضاد ألبناء الجنوب وقضيته العادلة ، ولعل 
األدلة على ذلك كثيرة ومتمثلة بتأكيد اإلمارات مراراً وتكراراً على التزامها بالحفاظ على الوحدة اليمنية ، ولم تذكر في أي لقاءات 

المبعوث الدولي لدى اليمن القضية الجنوبية من قريب أو بعيد ، وعوضاً عن ذلك سعت إلى تنصيب موالين لها والدفع بهم امام  مع
الرأي العام والمنظمات الدولية كممثلين للقضية الجنوبية ، وتحديداً رئيس وأعضاء المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي 

ريك وغيرهم من القيادات الموالية ألبو ظبي والذي أثبتوا والء مطلق للجانب اإلماراتي ، ويكشف ذلك وهاني بن بريك وأحمد بن ب
االتجاه اإلماراتي لصناعة كيانات جديدة وتلميع شخصيات جديدة باسم الجنوب لتوجيه تلك القيادات التي ال ثقل لها في الجنوب 

عنها لم تكن ملزمة ألبناء الجنوب ، لتمرير مخطط عبرها كالقبول باي حلول وألتمثل الجنوب وقضيته العادلة واي اتفاقات تصدر 
 جزئية وتمريرها بقوة اإلمارات العسكرية في الجنوب .

وبذلك االتجاه عملت أبو ظبي على شق الصف الجنوبي وتحويل مكونات الحراك الجنوبي إلى مكونات متصارعة ومختلفة في 
رت منه قيادات جنوبية ودعت إلى توحيد الصف والكلمة لفرض حل القضية الجنوبية على االتجاهات واألولويات، وهو ما حذ

 المستويين المحلي والدولي.
وفي اتجاه مضاد تعمل اإلمارات على تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري ألوالد الرئيس السابق على صالح الذين يعتبرون 

الذي رفع شعار الموت أو الوحدة، 7/7عنه أوصى بها رئيس نظام الحفاظ على الوحدة وصية ال يمكن التنازل   
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 القصر الجمهوري بالمكال يتحول إلى مقابر جماعية ألشخاص أعدمتهم اإلمارات

  ت الجنوب اليوم | حضرمو

  
السرية في المحافظات  تأكيدا لما نشرته تقارير محلية ودولية عن قيام القوات اإلماراتية بتعذيب وإعدام أبناء المهرة في سجونها

الجنوبية، تفيد مصادر مطلعة عن اكتشاف جثث ألشخاص داخل ساحة القصر الجمهوري بمدينة المكال، كانت قد أعدمتهم القوات 
 .اإلماراتية بعد سيطرتها على المحافظة

إخفاءهم في قبور جماعية في ساحات وقالت المصادر إن ضباط إماراتيين قاموا بتعذيب العشرات من المعتقلين حتى الموت ، ثم قامت ب
 .القصر الجمهوري

سجيناً من المعتقلين في السجون السرية التي  09، كشفت في تقرير سابق لها عن اختفاء أثر ”أمنستي“وكانت منظمة العفو الدولية 
6109ومايو  6102تديرها اإلمارات في عدن وحضرموت ولحج وأبين وشبوة، خالل الفترة بين مارس  . 

سجينا ماتوا تحت التعذيب، مشيرا إلى أن انتهاكات جسيمة ارتكبها ضباط إماراتيين وعناصر من النخبة  09وأشار تقرير المنظمة أن الــ
 . الحضرمية التابعة لها بينها في اعتداءات جنسية

سنوات من التحرير  4ة كابوسا منذ وتعيش أسر المعتقلين في السجون السرية اإلماراتية في عدن وحضرموت وبقية المحافظات الجنوبي
وهللا وحده أعلم إذا كان “المزعوم التي جاءت من أجله اإلمارات، وال تعرف هذه األسر مصير ذويها ، سوى أنها تردد مقولتها الدائمة 

، في ظل عجز وصمت وتخلي الشرعية عن أبناءها.”أبناءنا على قيد الحياة أم ال  

 
 

 وقفة احتجاجية تطالب بالتحقيق في السجون السرية السعودية في المهرة

 الجنوب اليوم | المهرة

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
رفضا للتواجد السعودي في المحافظة واالنتهاكات التي تمارسها القوات السعودية ومليشياتها في السجون السرية، 

أمام نيابة االستئناف في المهرة بالتحقيق حول السجون السرية السعودية طالب أبناء المهرة في وقفة احتجاجية 
 وإطالق سراح اإلعالميين والنشطاء

 
وسلم أبناء المهرة عريضة لرئيس نيابة االستئناف تطالبه بالتحقيق بالسجون السرية السعودية الخارجة عن إطار 

 .اإلعالمي المختطف يحي السوارياألجهزة األمنية الحكومية في المحافظة وإطالق سراح 
 .واعتبر المحتجون هذه االنتهاكات المستمرة للقوات السعودية تعد على السيادة الوطنية والقضاء اليمني

وقال مراسلنا إن رئيس نيابة االستئناف ،القاضي إبراهيم بن زين التزم بوقوفه مع حرية وحقوق اإلعالميين 
 .السعودية في سجونها السرية وحرية الرأي والتحقيق في انتهاكات

وكانت قوة عسكرية تابعة للسعودية اعتقلت المصور واإلعالمي يحي السواري في سجن سري يتبع القوات 
السعودية في مطار الغيظة، عقب تصويره منزل المواطن الغوري الذي اقتحمته القوات التابعة للسعودية في 

 .الغيظة
وسائل أخرى إلجبار القوات السعودية والمليشيات التابعة لها ألخراجها من  وتوعد الشيخ سالم الحريزي باستخدام

 المحافظة إذا استمرت في تجاهل االعتصامات السلمية ألبناء المهرة والمطالبة برحيل القوات السعودية.
 

  

اإلمارات تنقل موارد نباتية إلى 
 سقطرى دخيلة على البيئة

سقطرى | الجنوب اليوم  

 

 
 
كشف مسؤول في السلطة المحلية في سقطرى عن قيام 
اإلمارات بإدخال أشجار نباتية دخيلة على بيئة الجزيرة، 
موجها سلطات الجزيرة بتشديد الرقابة على أي واردات 

 .قد تدخل من اإلمارات
أمس ووجه وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي 

الخميس ،األجهزة األمنية في المنافذ بتشديد الرقابة 
 .على أي واردات نباتية دخيلة على بيئة األرخبيل

أن األجهزة األمنية   وقالت وكالة األنباء اليمنية سبأ
بميناء سقطرى أوقفت مؤخرا أربعة أطنان من بذور 
شجرة السيسبان بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية 

الزراعة ومشروع اليونيب البيئة ومكتب . 
وكان أبناء سقطرى اتهموا اإلمارات بإخراج أشجار 

ونباتات من سقطرى إلى اإلمارات، في صورة تعكس 
استهداف البيئة النادرة في جزيرة سقطرى التي تقبع 

 .تحت سيطرة اإلمارات منذ سنوات
وترفض اإلمارات تفتيش سفنها المحملة بواردات 

ميناء سقطرىمجهولة من قبل إدارة  . 

 

 هبوط طائرة عسكرية في مطار عدن الدولي

عدن | الجنوب اليوم  

 

 
طائرة عسكرية اليوم األربعاء إلى مطار عدن الدوليأفادت مصادر ملطة عن وصول   

فوق سماء ساحل أبين قبل أن تهبط بأرضية مطار عدن” انتينوف“وأوضحت المصادر أن الطائرة العسكرية نوع  . 
 .ولم تتوفر أية معلومات عن وجود الطائرة العسكرية في مطار عدن

ي الشرعية من جهة وقوات المجلس االنتقالي من جهة ثانية ، وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية واشتباكات مسلحة بين مسلح
 .وسط تحذيرات من سقوط الجنوب

 وجزيرة عدن إلى سعودية قوات إرسال

 ميون

متابعات | الجنوب اليوم  

 
قال وكالة رويترز إن السعودية أرسلت قوات عسكرية إلى 

المخا  مدينة عدن وجزيرة ميون والقواعد العسكرية في
والخوخة على الساحل الغربي بعد إعالن اإلمارات تخفيض 

 .عدد قواتها في اليمن
وبحسب رويترز فإن مسؤولين في حكومة الشرعية أكدوا لها 

أن ضباطا سعوديين تسلموا قيادة القواعد العسكرية في 
مينائي المخا والخوخة التي كانت اإلمارات تستخدمها لدعم 

 .الهجوم على الحديدة
أضافت الوكالة أن السعودية أرسلت عددا غير محدد من و

القوات لمدينة عدن الساحلية وإلى جزيرة ميون في مضيق 
 .باب المندب

وكانت اإلمارات ناقشت األسبوع المنصرم مع الرياض إعادة 

 .نشر قواتها معها بشكل واسع وأنها ال تزال ملتزمة بالتحالف

بشعة عدن تصحو على جريمة إعدام  

 الجنوب اليوم | عدن

 
استمرار لنزيف الدم في أحياء مدينة عدن ، أقدم 

مسلحين من حي السيلة على إعدام شاب ثم رموا جثته 
 .في الشارع

وقال مصدر محلي إن مسلحين من حي السيلة في 
مديرية الشيخ عثمان اختطفوا شاب من حي المحاريق 

بإعدامهويدعى عمار بلعيد الركبي، ثم قاموا  . 
وبحسب المصادر فإن المسلحين رموا بجثة الشاب 

 .الركبي بالقرب من إحدى مدارس الحي
وتجددت االشتباكات اليوم الثالثاء في حيي المحاريق 

والسيلة لألسبوع الثالث بين مسلحي الشرعية وأخرين 
يتبعون المجلس االنتقالي المدعوم من اإلمارات، وخلف 

القتلى والجرحى ، في ظل   منهذه االشتباكات العشرات 
اتهامات لإلمارات باستمرار عمليات الفوضى األمنية 

 .لتمرير أجندتها الخاصة
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عصابة مسلحة تعدم مسافراً أمام طفلته 

 في طريق العبر

 

أبين.. أهالي لودر يشكون من 
 استمرار انقطاع التيار الكهربائي

 الجنوب اليوم | أبين

 
أبين جراء استمرار تستمر معاناة المواطنين في محافظة 

انقطاع التيار الكهربائي في مديرياتها ، في ظل تجاهل وزارة 
 .الكهرباء لمناشداتهم

وشكا أهالي مديرية لودر من انقطاعات متكررة للتيار 
الكهربائي بالمديرية منذ فترة طويلة ،رغم المناشدات الموجهة 

 .لوزارة الكهرباء
مد في قطع الكهرباء وقال أهالي لودر أن مؤسسة الكهراء تتع

عليهم ، مشيرين إلى أنهم قدموا مناشدات لمدير الكهرباء في 
 .المديرية من أجل إصالح الكهرباء إال أنه لم يستجب لهم
و سجلت أبين عدد من الوفيات واإلصابات بمرض حمى 

الضنك جراء ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي 
 .المستمر

الجنوبية التي تسيطر عليها اإلمارات ،أزمة وتشهد المحافظات 
كبيرة في الكهرباء في ظل عدم التزام رئيس الوزراء معين 

 عبد الملك بالوعود المتكررة لحل هذه المشكلة.

 
 

قيادي في الحراك يدعو الجنوبيين 
 إلى التخلي عن االنتقالي

متابعات|  اليوم الجنوب  

 
جديدة مع طرف ثالث  دعا برلمانيون جنوبيون إلى عقد صفقة

بديال عن الشرعية واالنتقالي إلخراج الجنوب من الفوضى 
 .التي تشهدها

وطالب البرلماني والقيادي في الحراك الجنوبي عبد الرحمن 
الوالي ،المجلس االنتقالي أن يمنع بالطجته من نهب عدن 

 .وتخوين األخرين
بة وهاجم الوالي ، الشرعية واتهمها بتقسيم الجنوب ومحار

يبدو مع األسف أن “القضية الجنوبية ، حيث قال في منشوره: 
الشرعية سائرة في غيها وترفض أي دعوات للتقارب 

 .”الجنوبي
وتشهد مدينة عدن اشتباكات بين مسلحي االنتقالي المدعوم 

من اإلمارات ومسلحي الشرعية في عدة أحياء من مدينة عدن 
لجنوب.، وسط تحذيرات من انفجار الوضع وسقوط ا  

 

  الجنوب اليوم | متابعات

 
في صورة تعكس الفوضى األمنية وهشاشة األجهزة األمنية التابعة للشرعية ، أعدمت عصابة مسلحة أمس االثنين،  مواطن 

 .أمام طفلته بعد نهب سيارتهم في طريق العبر، بمحافظة حضرموت
رأسه أمام طفلته، بعد أن حاول منعهم من سرقة سيارته،  وقالت مصادر محلية إن عصابة قامت بإطالق النار على مواطن في

 .ما أدى إلى مقتله على الفور
 .وبحسب المصادر فإن الطفلة أصيب هي األخرى بكتفها نتيجة إطالق النار على والدها

 .المصادر أكدت أن العصابة نفذت جريمتها بالقرب من النقاط العسكرية دون أن يقوم الجنود بإنقاذ الضحية
نتشر عصابات النهب والقتل بالقرب من النقاط العسكرية في طريق العبر ، كما يتعرض المسافرين لحوادث مرورية أدت وت

 إلى مقتل العشرات نتيجة تجاهل الشرعية مناشدات المسافرين في إصالح طريق العبر في الوديعة.

قيادي جنوبي يدعو المجتمع الدولي 
 إلى التخلي عن االنتقالي

 |متابعات خاصة اليوم الجنوب

 
 

قال رئيس الدائرة السياسية لالئتالف الوطني الجنوبي عبدالكريم 
السعدي إن ما يحدث من اشتباكات مسلحة في حارتي السيلة 
والمحاريق منذ أكثر من اسبوعين كشفت كم الزيف والكذب 

والغش والخداع لخطاب السيطرة التي صم آذاننا البعض به طوال 
االخيرة وكشف الوجه القبيح لمستقبل عدن والجنوب في السنوات 

 .ظل انتشار وتعدد المليشيات والعصابات المسلحة
 

وأشار السعدي أن عدن تحكمها أطراف ال هدف لها سوى 
االستحواذ والسعي وراء إرساء نظام حكم ال يمثل الوطن وإنما 

يمثل تيارات ومناطق وشلل وعصابات استسهلت سفك الدم ، في 
 .ارة للمليشيات المجلس االنتقالي المدعومة من اإلماراتإش

 
ودعا السعدي إلى مواجهة االنتقالي والمليشيات التابعة لإلمارات 

من خالل التمسك ببقايا هياكل الدولة وهي الشرعية رغم 
 .هشاشتها إلنقاذ الجنوب

 
وطالب السعدي األمم المتحدة ومبعوثها الدولي إلى وضع حلول 

خدمة المليشيات التي تعمل خارج إطار مؤسسات بعيدا عن 
الدولة، في إشارة إلى قوات المجلس االنتقالي، معتبرا خدمة هذه 

المليشيات بمثابة صافرة بداية لماراثون صراعات ال حصر لها في 
 عدن.

 
 

 


