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 أبرز أحداث األسبوع

 
 االنفالت األمىن يف عدن حيصد املزيد من املدنيني

 
 

رئيس اإلنقاذ اجلنوبي يكشف عن خمطط خارجي 
 خطري ينفذه التحالف يف حضرموت

 

أبني ترفض التطبيع اإلماراتي مع اسرائيل 
 وتدعو ملواجهة تداعياته

 

 

اجلنوب اليوم يكشف ذرائع ومربرات التواجد 
 االمريكي يف حضرموت

 

توجه سعودي إلنشاء قاعدة عسكرية يف املهرة 
 مطلة على صاللة العمانية

 



 
 

                

 

 2صفحه 

 

وسط رقابة مسبقة من قبل قوات المجلس االنتقالي  

الجنوبي الموالي لإلمارات ، تصاعدت المظاهرات الرافضة 

متجاوزة كافة  للتطبيع االماراتي مع إسرائيل في محافظة أبين ،

القيود التي يفرضها االنتقالي في عدد من المديريات التابعة 

فبعدما واجه االنتقالي مظاهرة شارك فيها العشرات  للمحافظة. 

من الرافضين لتطبيع عرب ترامب مع إسرائيل في مدينة زنجبار 

األسبوع الماضي ، ارتفع السخط الشعبي الرافض للتطبيع مع 

الى مديريات موديه والوضيع ولودر واليزال  إسرائيل من زنجبار

الرد الشعبي الجنوبي الرافض للتطبيع االماراتي مع تل أبيب في 

حالة ارتفاع ، فبعد خروج مظاهره نسائية أمس األول في مدينة 

زنجبار عاصمة المحافظة شاركت فيها العشرات من نساء أبين 

برن عن الرافضات للتطبيع مع دولة الكيان اإلسرائيلي وع

غضبهن عن الدور االماراتي المساند ألطماع واجندة تل ابيب ، 

شهدت مديريتي موديه والوضيع بمحافظة أبين اليوم الجمعة 

مظاهرات حاشدة رفضاً للتطبيع االماراتي مع إسرائيل شارك في 

المظاهرتين المئات من أبناء ابين الرافضين ألي عالقات مع 

رفع اعالم دولة فلسطين وإحراق  دولة العدو اإلسرائيلي ، وتم

أعالم دولة إسرائيل في المظاهرتين التي خرجت بعد صالة 

الجمعة اليوم في موديه والوضيع وردد المتظاهرين شعارات 

مناهضة للتطبيع االماراتي ورفعت الفتات عبرت فيها 

المتظاهرين عن رفضهم القاطع ألي تقارب عربي إسرائيلي 

مارات وإسرائيل خيانة للقضية معتبرين التطبيع بين اال

الفلسطينية التي تعد قضية العرب والمسلمين األولى كونها 

مرتبطة بأولى القبلتين وثالث الحرمين القدس الشريف ، 

 .والتطبيع االماراتي خيانة لمقدسات االمة

واعتبر المتظاهرون الوجود العسكري االماراتي اليوم امتدادا 

لية في الجنوب وجزيرة سقطرى. للمطامع واالجندة اإلسرائي

ودعا المتظاهرين كافة أبناء الجنوب الى التوحد وتفويت  

الفرصة على أعداء االمة ممثله باالمارت والسعودية وتحرير 

الجنوب من الوجود العسكري االماراتي والسعودي من دنس 

 . عمالء إسرائيل

مارات وكانت قوات تابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإل

قد اعتقلت خطيب مسجد في مدينة عدن بسبب مقاطعته للتطبيع 

االماراتي مع إسرائيل واستنكاره لتلك الجريمة التي تعد وصمة 

عار في جبين حكام االمارات ، كما منعت خروج مظاهرات 

 .رافضة للتطبيع في عدن

وتفيد مصادر محلية أن االنتقالي ألصدر تعميم داخلي لكافة 

األمنية التابعة له بمنع أي مظاهرات او مظاهر معادية  الجهات

للتطبيع االماراتي مع إسرائيل ، وجاء ذلك عقب ترحيب نائب 

رئيس االنتقالي هاني بن بريك بالتطبيع مع إسرائيل واعالنه 

 . المستفز لكافة المراقبين باستعداده زيارة تل ابيب

 

ة حضرموت أن العشرات من األطقم العسكرية المحملة علم الجنوب اليوم من مصدر موثوق بمحافظ 

 .بمقاتلين مسلحين من قوات هادي بمأرب تتوافد إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت

وكشف المصدر أن مدينة سيئون باتت تكتظ بمئات المسلحين من مقاتلي قوات هادي الذين غادروا جبهات 

ع الفنادق في المدينة ممتلئة بالقيادات والشخصيات القتال بمأرب واتجهوا إلى حضرموت، مشيراً إن جمي

القبلية الموالية لهادي واإلصالح والذين تركوا مدينة مأرب مع تصاعد المعارك بين الحوثيين وقوات هادي 

 .واقتراب الحوثي من مدينة مأرب

لة بالعديد من المصدر أشار إلى أن المدينة بدأت تظهر فيها األطقم العسكرية التابعة للتحالف وهي محم

 .المسلحين ممن غادروا مأرب منذ عدة أيام

وحتى اللحظة ال يعرف ما مصير هذه القوات التي تتوافد من مأرب إلى حضرموت منذ عدة أيام، وسط توقعات 

 .بأن تستخدمها قوات هادي للقتال في أبين ضد قوات االنتقالي الموالية لإلمارات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سدياً.. قيادي أمني تابع لالنتقالي خوفاً من تصفيته ج 
 يقدم استقالته

قدم قيادي أمني في قوات االنتقالي الموالية لإلمارات استقالته بسبب وجود صراعات بينية بين  

 .قيادات قوات االنتقالي األمنية بعدن

تقالته لمدير أمن ، الرائد رامي محمد مثنى، باس4حزم  –وفي رسالة نصية تقدم قائد كتيبة األمن الخاصة 

عدن المقال شالل شايع، كاشفاً أن سبب االستقالة عدم قدرته في أن يحقق شيئاً في ظل استمرار مجموعة من 

 .األحداث األخيرة التي تعرض لها

ولم يكشف قائد الكتيبة طبيعة األحداث التي تعرض لها، غير أنه أشار إلى أنها أثرت على قدرته على االلتزام 

 .بمهامه

وقعت مصادر أن يكون سبب االستقالة وجود صراعات بينية داخل صفوف قيادات االنتقالي األمنية في عدنوت . 

كما توقعت المصادر أن قائد كتيبة األمن الخاصة فّضل االنسحاب من هذا الصراع قبل أن يتم تصفيته واغتياله 

صراع على المناصبكما حدث مع قيادات أخرى تابعة لالنتقالي جرى اغتيالها في إطار ال . 

  

سيئون تكتظ باملئات من قوات هادي وقيادات قبلية إصالحية 
 انسحبت من مأرب

 

بني ترفض التطبيع اإلماراتي مع اسرائيل أ
 وتدعو ملواجهة تداعياته

 



 
 

                

 

 3صفحه 

شهدت مدينة المصينعة بمحافظة شبوة تظاهرة حاشدة للموالين 

لم تستطع السلطات األمنية في عدن التابعة للتحالف تحقيق ما 

كان المواطنون في المدينة يطمحون إليه من شعور باألمن 

واألمان وبسط المؤسسة األمنية نفوذها وسيطرتها ومكافحة 

االغتياالت والعمليات اإلرهابية الجريمة ووقف . 

بل على العكس من ذلك، فقد مرت قبل أشهر قليلة الذكرى 

ورغم ” طرة الحوثيين تحرير عدن من سي“الخامسة لما يسمى 

ال يكاد يمر يوم في عدن إال وتشهد المدينة على األقل حالتي 

انفالت أمني إما قتل أو اغتيال شخصية سياسية أو عسكرية أو 

أو عملية إرهابية أو سطو مسلح أو عمليات سرقة أو دينية 

 .اشتباكات بين فصيلين مسلحين من الموالين للتحالف

وحسب إفادات مواطنين تحدثوا للجنوب اليوم فإن آخر صورة 

للفشل األمني في عدن انعكست على أداء لواء حماية المنشآت 

طع الذي يقوده العميد احمد بن عفيف من خالل لجوء اللواء لق

الشوارع بالمتارس والحواجز اإلسمنتية بذريعة حماية المنشآت 

األمر الذي أدى إلى إعاقة حركة المرور وإغالق بعض الشوارع 

 .والتسبب بازدحامات مرورية كبيرة في المدينة

مصادر الجنوب اليوم وصفت ما يحدث بالفشل األمني الذريع في 

مؤسسة األمنية مكافحة الجريمة وفرض هيبة وسلطة الدولة وال

الرسمية، مشيرة إلى أن ذلك ال ينم إال عن فشل األجهزة األمنية 

في أداء مهامها فلجأت في نهاية األمر لقطع الشوارع ونشر 

المتارس والحواجز الخرسانية خوفاً من اقتحام أي مجموعة 

 .مسلحة ألي مؤسسة حكومية مدنية أو عسكرية

من االنفالت األمنى في عدن يحصد المزيد 
 المدنيين

أصبحت شوارع عدن في عهد إدارة االنتقالي للمدينة ساحات للحروب 

اليومية التي تمارسها العصابات المسلحه بالتداول ، فتنام مدينة عدن 

على حدث جلل وتصحو على جريمة تهز ارجائها كجريمة حي 

الروضة في التواهي التي هزت المدينة وأثارت الهلع والرعب في 

اطنين فكما يبدو ان التصفيات الجسدية في عدن تجاوزت أوساط المو

المالوف خالل السنوات الماضية ، وفي مدينة الحرمة فيها للدم الحرام 

أصبحت البيوت مكان للتصفيات ، فلم يمر شهرين على جريمة انما 

حينما أقدم شاب على قتل زوجة خاله وعدد من افراد االسرة ، عثر 

” عبدالحبيب صالح ناصر، وزوجته، وإبنته“اليوم على جثة المواطن 

 .مقتولين بالرصاص داخل منزلهم، وكالعادة اليزال الجناة مجهولون

ليست تلك الجريمة ومثيالتها التي تثير قل قلق سكان عدن ، بل 

اصبحت عصابات السرقه باالكراه تستوطن االسواق وتقتنص 

سكو المسلح ضحاياها الواحد تلو االخر ، يضاف الى تفشي جرائم ال

ونهب االراضي واالعتقال خارج القانون ، امس تم رصد جريمة قتل 

بالمنصوره بين مجاميع  ٢١ابريا ، واشتباكات مسلحة في بلوك  ٣

شبابيه على خالف مالي ، وفي كريتر اعتدي صيدلي على قسم شرطة 

 . كونه مقرب من أحدى القيادات العسكرية التابعة لالنتقالي

ز انفجار كبير مساء اليوم محيط المطار في خور وفي مطار عدن ه

مكسر ، كما قام مسلحون مجهولون بزرع عبوة ناسفة في الشيخ 

 . عثمان طالت سيارة ناشط سياسي رافض للوجود االماراتي

 

كشف رئيس مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي في حضرموت عدنان باوزير عن تحركات سعودية  

الجماعات اإلرهابية التابعة للتحالف القادمة من ”إلى مالذ آمن لمن وصفها بـ إماراتية لتحويل حضرموت

 .”مأرب

باوزير في تصريح خاص للجنوب اليوم أكد أن لديهم معلومات بأن التحالف السعودي اإلماراتي شرع بتنفيذ 

ود رغبة جمخطط ضد حضرموت الهدف منه إدخال المحافظة بكاملها في الفوضى والقالقل، مؤكداً عدم و

 .للتحالف إلنهاء الحرب أو السالم

وقال باوزير إن السعودية متجهة لتحويل حضرموت إلى وكر لإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية والمتطرفة مع 

 .اإلبقاء عليها تحت إدارته وسيطرته

موت، وأضاف باوزير مؤكداً أن هذه الجماعات المسلحة هربت من المعارك في مأرب وبدأت تتوافد إلى حضر

 .محذراً أبناء المحافظة من السماح للرياض تنفيذ مخططها

وبشأن موقف مجلس اإلنقاذ الجنوبي من التطورات التي شهدتها المناطق الجنوبية باليمن بالتزامن مع 

المستجدات اإلقليمية، أكد باوزير أن التحالف السعودي يعمل خالل المرحلة الحالية لتوسيع حالة الفوضى 

األمنية في المناطق الجنوبية أكثر مما هي عليه اآلنالسياسية و . 

وتوجه باوزير في تصريحه مخاطباً كافة أبناء الجنوب قائالً إن نهج التحالف السعودي اإلماراتي خالل الخمس 

سنوات الماضية كشف حجم التواطؤ والمؤامرة ضد اليمن، مؤكداً أن التحالف أصبح يعمل بشكل واضح 

ألمريكية واإلسرائيلية بدرجة أساسيةلمصلحة المشاريع ا . 

نعلم جيداً بالتنسيق األمني الذي كان يتم بين التحالف السعودي اإلماراتي “وقال باوزير في ختام تصريحه 

، ”وبين إسرائيل في جزيرة سقطرى وهذا التنسيق كان على مستوى رفيع خاصة بين اإلمارات وإسرائيل

ا التطبيع مع إسرائيل هدفها تمكين إسرائيل من التواجد في المنطقة نحن على يقين تام بأن خفاي“مضيفاً 

والوصول إلى مياه بحر العرب وجزيرتي سقطرى وميون ومضيق باب المندب وعلى أبناء الجنوب أن يعلموا 

أن مناطقهم في خطر وأن السعودية واإلمارات ليستا سوى أدوات فقط تنفذ إمالءات إسرائيلية وأمريكية 

 ..”مباشرة

الحراك الثوري : التحالف يتحمل مسؤولية انهيار األوضاع بحكم 
 سيطرته على مقدرات الجنوب

حمل المجلس األعلى للحراك الثوري بمحافظة حضرموت ، التحالف وحكومة هادي ، مسؤولية  

 .انهيار األوضاع العامة في المحافظة في مقدمتها انهيار الكهرباء

صدره اليوم الخميس من اندالع حرب أهلية ومواجهات مع قوات النخبة وحذر الحراك الجنوبي في بيان أ

الحضرمية الموالية لإلمارات وبين السلطات المحلية المدعومة من مليشيات اإلصالح، في حال استمر انهيار 

 .الخدمات العامة وتوسع رقعة الفقر والجوع على ما هو عليه اليوم

ة هادي بحكم سيطرتهما على مقدرات الجنوب وجميع الموارد المالية بما وأشار البيان إلى أن التحالف وحكوم

في ذلك إيرادات المنافذ البحرية والبرية والجوية وكذلك إيرادات النفط والغاز ، فإنهما يتحمالن مسؤولية هذه 

 .األوضاع المأساوية التي يمر بها الجنوب

ل عاجلة لخدمات الكهرباء وتوضيح التفاصيل كما طالب الحراك الثوري ، المحافظ البحسني وضع حلو

 .واألسباب والجهات التي تعرقل خدمات الكهرباء وانتظام والمشتقات النفطية في حضرموت

واتهم الحراك الشرعية واالنتقالي قتل الجنوبيين في الحرب التي وصفها بالعبثية في أبين بين الطرفين ، داعيا 

يل بشعب الجنوب وحقن الدماء والعودة إلى طاولة الحوارإلى وقفها ووقف أعمال القتل والتنك . 

كما نناشد األشقاء في دول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ونقول لهم بأن اإلصالحات 

االقتصادية في السعودية ضحاياها هم المغتربين الحضارم وبالتالي ضرورة وضع استثناءات لوضع المغتربين 

م الذين ساهموا في إعمار المملكةالحضار .. 

ولوح الحراك الثوري في حضرموت بالتصعيد والخروج بمسيرات شعبية غاضبة للتنديد بالوضع المأساوي 

الذي تمر به حضرموت ،مشيرا بقوله ، إن صبر حضرموت بدأ ينفذ وان مجلسنا يساند جميع الفعاليات 

فعيل التنمية وتحسين وتطوير الخدمات في حضرموتالشعبية والمدنية والسياسية المطالبة بت . 

رئيس اإلنقاذ اجلنوبي يكشف عن خمطط خارجي خطري ينفذه 
تالتحالف يف حضرمو  

 

قطع الشوارع ونشر املتارس.. منوذج فشل أمني 
 آخر يف عدن

 



 
 

                

 

 4صفحه 

 

قال الخبير العسكري الجنوبي الموالي لإلنتقالي،  

العميد خالد النسي، أن محافظ عدن ، احمد حامد لملس، فشل 

كمحافظ عدن وفشل للمجلس االنتقالي، وسط انفالت أمني مخيف 

دماتووتصاعد االحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير الخ . 

فشل احمد لملس ”: تويتر“وأشار النسي في تغريدة على 

كمحافظ عدن فشل للمجلس االنتقالي ولنا جميعاً، الرجل صادق 

 .ويريد يعمل ولكن لوبيات الفساد مسيطرة على كل شيء

وبرر النسي ، فشل لمملس في مهامه كمحافظ لعدن ، بقوله إن 

عدناإلخوان والشرعية لديهم شخصيات قوية داخل  . 

وأضاف النسي أن المحافظ تحصل على وعود بالدعم ألداء 

مهامه في عدن لم ينفذ منها شيئا، في إشارة إلى السعودية 

 .واإلمارات

ودعا النسي، المحافظ لملس بأن يكون واضحا في مهامه 

 .ويسمي األشياء بأسمائها حسب وصفه

د وتشهد عدن انفالت أمني واحتجاجات شعبية غاضبة جراء تزاي

في عدن وفشل المحافظ الجديد في وضع  للكهرباء االنقطاعات

 .حلول جذرية ألزمة الكهرباء

 
 
 
 
 
 
 

تفاصيل الجريمة المروعة التي استهدفت 
 أسرة كاملة في التواهي

ارتكب مسلحون مجهولون فجر اليوم األربعاء جريمة مروعة 

 .بحق أسرة في مديرية التواهي بمدينة عدن

أن المواطن عبدالحبيب صالح ناصر، من  وقالت مصادر محلية

سكان حي الروضة بمديرية التواهي، وزوجته وطفلته وأمه 

 .قُتلوا جميعاً برصاص مجهولين

وقال أهالي الحي أنهم سمعوا صوت الرصاص ، واكتشفوا بعد 

ذلك أن المنزل مفتوحا فوجدوا أن األسرة قد قتل جميع أفرادها 

صر واألم سماح عبده حسن والمكونة من عبدالحبيب صالح نا

 .والطفلة حنين عبدالحبيب صالح

وتشهد عدن جرائم مروعة وعمليات اغتياالت واختطافات ونهب 

للممتلكات العامة والخاصة في ظل سيطرة اإلنتقالي الجنوبي 

 .الموالي لإلمارات

 

 

أن السعودية تتمدد  قال عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس اإلنقاذ الجنوبي الوطني أحمد قحطان  

 .عسكرياً في المهرة في ساحلها وواديها وتحاول مؤاذاة المواطنين بشأن المنافذ

إن التعزيزات العسكرية السعودية التي وصلت إلى المهرة ” المهرية“وأضاف في مداخلة تلفزيونية على قناة 

إن التعزيزات مستمرة بين فترة  قبل يومين وهي الثانية خالل شهر، ليست األولى ولن تكون األخيرة، وقال

 .وأخرى

وأكد قحطان أن ما تفعله قوات التحالف في المهرة ال يمت بصلة لما زعموا أنهم جاؤوا من أجله، في إشارة 

 .إلى استعادة سلطة هادي

 حوف.. زيارة سرية لوفد سعودي برفقة قائد حرس الحدود

كري سعودي برفقة قيادي عسكري بارز بقوات خالل اليومين الماضيين ظهرت تسريبات بزيارة لوفد عس

هادي إلى منطقة حدودية داخلة ضمن اتفاقية الحدود بين اليمن وُعمان، وكان غرض الزيارة تفقد منطقة 

 .جغرافية مطلة على حوف وصرفيت من الجانب اليمني وصاللة من الجانب العماني

لومات وصلته عبر وسائل التواصل االجتماعي في هذا الصدد لفت القيادي الجنوبي أحمد قحطان إلى أن مع

تتحدث عن وصول قائد قوات حرس الحدود اليمني بحكومة هادي اللواء عبدهللا أبو حاتم قبل يومين ومعه 

عدد من الضباط السعوديين إلى المهرة وتحديداً إلى حوف وصرفيت وهي المناطق الحدودية مع سلطنة عمان 

يمن وعمان التي تنص على عدم تواجد قوات عسكرية لدى البلدين على مسافة وتحكمها اتفاقية الحدود بين ال

كيف تسمح السعودية لنفسها وهي طرف خارجي وتتحول إلى صاحبة قرار وتفرض “كيلو متر، متسائالً  ٣0

كيلو من الحدود مع السلطنة ٢قواعد وقوات على بعد  ”. 

ودية لليمن ولسلطنة عمان، معتبراً ذلك بالعمل غير ووصف اللواء قحطان ما حدث بأنه استفزاز من قبل السع

 .المشروع

كما كشف اللواء قحطان أن المنطقة التي وصلت إليها القوات السعودية برفقة قائد حرس الحدود بقوات هادي 

كما تكشف جزءاً من مدينة صاللة  هي منطقة مرتفعة وتكشف كافة المواقع والمناطق في صرفيت وحوف

ر الذي يشير إلى أن زيارة الوفد العسكري السعودي لهذه المنطقة وتفحصها كان غرضه معاينة العمانية، األم

 .المنطقة التي يبدو أن السعودية تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية فيها

وقال قحطان أن على حكومة هادي أال تصمت على ما يحدث كون ذلك خزي وعار وجبن وخنوع وال أحد 

 .يقبله

مواجهة ما يحدثخيارات اإلنقاذ في   

وحول خيارات مجلس اإلنقاذ الجنوبي لمواجهة ما يحدث قال اللواء قحطان رئيس المجلس إنهم يرتبون 

 .أمورهم في المرحلة الحالية واصفاً وضعهم حالياً بالجيد والقوي وأنهم مستعدون ألي خيارات

لن يكون إال من الداخل اليمني لمواجهة داعياً إلى جلوس جميع األطراف اليمنية مع بعضها البعض كون الحل 

 .ما يحدث ولن يأتي عبر الخارج

 تعزيزات عسكرية سعودية جديدة تدخل المهرة

وكان مصدر خاص في المهرة قد تحدث للجنوب اليوم في وقت سابق أن تعزيزات عسكرية سعودية دخلت من 

 .نقطة الدمخ إلى محافظة المهرة

ت عدة شاحنات ومصفحات وأطقم عسكرية وآليات أخرى، مشيراً إلى أن وأضاف المصدر أن التعزيزات شمل

 .ذلك يأتي في سياق سيطرة القوات السعودية على المنافذ الحدودية وابرز المناطق االستراتيجية بالمهرة

توجه سعودي إلنشاء قاعدة عسكرية يف املهرة مطلة على صاللة 
 العمانية

 

النسي : احملافظ مللس فشل يف إدارة 
 عدن
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الصحفي فتحي بن لزرق ، إن المعاناة التي  قال  

،  يتكبدها سكان عدن منذ خمس سنوات ، يتحمل مسؤولياتها

التحالف والشرعية واالنتقالي، داعيا سكان عدن النتزاع  

 .حقوقهم المسلوبة

أطراف رئيسية تتحمل معاناة أهالي مدينة  ٣وقال بن لزرق إن 

عدن وهذه األطراف هي التحالف، الشرعية، االنتقالي وهي 

سنوات واليمكن بإي حال من 6مشتركة سبب معاناة الناس منذ 

منها من المسؤولية عما يعيشه الناساألحوال إعفاء اي طرف  . 

واتهم بن لزرق ، هذه األطراف بالكذب على أبناء عدن وعبثت 

 .بالبالد لتحقيق أجندتها ومصالحها الخاصة

ودعا بن لزرق، الناس إلى انتزاع حقوقها بتوحيد صفوفها 

صوب المطالبة بحقها في الحياة والنتزاع حياة كريمة وعادلة 

عية والتحالفمن االنتقالي والشر . 

سنوات من  6وسخر بن لزرق من الوضع الخدمي لعدن بعد 

دخول التحالف ، حيث قال ، اليزال حلم الناس في مدينة ال 

تساوي اتساع حي صغير بعاصمة عربية ساعتين من التشغيل 

المستمر للكهرباء، معتبرا أن هذه األحالم امتهان بحق إنسانية 

 .الناس وكرامتها

لم يعد مجديا وال مقنعا ان نقول للناس :”قائال وختم منشوره 

اصبروا وتحملوا، امور كهذه تندرج في اطار العهر السياسي 

الغير مقبول، وصبر الناس لم يعد ممكنا وال مقبوال، والدعوة 

 ..للتحمل لم تعد مبررة أبدا، فلتقل الناس كلمتها

 
 

 
 
 
 

مليشيا االنتقالي تعتقل ممثل شركة 
ءالسعدي للكهربا  

اعتقلت قوة أمنية اليوم األربعاء ممثل شركة السعدي للكهرباء  

في محافظة عدن، بعد أن أوقفت الشركة عمل المحطة وسط 

 .أنباء بنفاد كميات المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل المحطة

وقالت مصادر في عدن أن اعتقال القوة األمنية التابعة لالنتقالي 

ًء على توجيهات من المحافظ احمد الموالي لإلمارات جاءت بنا

 .لملس

وقالت المصادر أن قوة أمنية اقتحمت محطة الكهرباء في 

المنصورة واعتقلت ممثل الشركة وشخص آخر يدعى جمال 

 .السعدي، وجرى اقتيادهم إلى إدارة األمن

ويبدو أن سلطة التحالف بعدن لجأت لتحميل محطات الكهرباء 

ر هذه الخدمة األساسية مسؤولية فشل السلطة في توفي

للمواطنين الذين خرجوا في شوارع عدن لالحتجاج على انقطاع 

 .الكهرباء وسط ارتفاع شديد للحرارة

  

 

 .قالت مصادر في عدن أن موجة من الحر الشديد تضرب المدينة الساحلية 

المكتمل التنفيذ في عدن وقالت المصادر إنه وبدالً من أن تتجه السلطة التي نتجت عن اتفاق الرياض غير 

والتي يقودها المحافظ المحسوب على االنتقالي احمد لملس، إلى تخفيف معاناة أبناء عدن بزيادة عدد ساعات 

 .تشغيل الكهرباء، ذهبت مؤسسة الكهرباء بعدن إلى تقليل ساعات تشغيل هذه الخدمة

ساعات انقطاع مقابل ساعة واحدة  وأضافت المصادر أن ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ارتفعت إلى ست

 .تشغيل

وتبرر حكومة هادي سبب ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عدن بنفاد مادة المازوت الخاصة بتشغيل 

يحّملون التحالف السعودي والمجلس االنتقالي مسؤولية هذا الفشل مولدات الكهرباء، غير المواطنين في عدن 

ى أن الرياض تنشر بوسائل إعالمها وتتحدث عن مشاريع زائفة ال وجود لها في تقديم هذه الخدمة، الفتين إل

على أرض الواقع في عدن بهدف تخدير الشارع الجنوبي مؤقتاً بينما تغاضت عمداً تلبية احتياجاته األساسية 

 .كالكهرباء ووقف انهيار سعر الصرف

اضية حاالت إصابة بضيق التنفس واإلغماء وكانت عدد من مستشفيات مدينة عدن قد استقبلت خالل األيام الم

خاصة من فئة كبار السن بسبب ارتفاع الحرارة في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع نسبة الرطوبة في عدن 

 .كونها مدينة ساحلية

مراقبون اعتبروا فشل سلطة اتفاق الرياض في عدن التي يمثلها التحالف السعودي والمجلس االنتقالي إلى حٍد 

نقاذ مواطني عدن وعجزها عن تقديم أبسط خدمة لهم وهي الكهرباء يعد بداية سيئة لسلطة عدن ما في إ

الجديدة، الفتين إلى أن هذا الفشل قد يكون نموذجاً لما سيكون عليه الحال سواًء مع بقية الملفات الموضوعة 

ً  أمام محافظ عدن أو على مستوى أداء الحكومة المزمع تشكيلها فيما بعد إذا ما تم تشكيلها أساسا . 

جراء انقطاع   في هذا السياق قالت مصادر محلية أن عشرات األسر في مديرية خور مكسر تركت منازلها

 .التيار الكهربائي عن منازلهم بشكل كامل منذ أيام

وأشارت المصادر أن عدداً من األسر في حيي المدينة البيضاء واألحمدي بمديرية خور مكسر اضطرت إلى 

ج من منازلها عقب احتراق محول الكهرباء الخاص بالبناية المثلثة بحي المدينة البيضاء فيما احترقت الخرو

 .لوحة المفاتيح الخاصة بمحول كهرباء حي األحمدي

ووفقا لتصريحات األهالي فقد لجأت األسر للنزوح بسبب شدة الحرارة ومماطلة مؤسسة الكهرباء في إصالح 

حلول عاجلة المولدات، وعجزها عن وضع . 

تظاهرة نسائية في أبين ضد التطبيع مع إسرائيل 
 واحتالل سقطرى

شهدت محافظة أبين تظاهرة نسائية اليوم األربعاء احتجاجاً على الوجود اإلماراتي اإلسرائيلي في   

 .جزيرة سقطرى ورفضاً للتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي

اصمة المحافظة ورددن هتافات منددة بالمشاريع وجابت العشرات من نساء أبين عدداً من شوارع ع

 .االستعمارية لإلمارات في سقطرى

كما رفعت المحتجات الفتات للتضامن مع فلسطين والتنديد بالتطبيع اإلماراتي والبحريني مع الكيان 

 .اإلسرائيلي

ماراتي مع الكيان ومنذ إعالن قيادات بالمجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات تأييدها للتطبيع اإل

اإلسرائيلي شهدت المدن الجنوبية تظاهرات واحتجاجات عدة في عدد من المدن رفضاً للتطبيع مع إسرائيل 

 .ومنددة بتأييد االنتقالي لذلك

 .وأبدى االنتقالي استعداده االنفتاح مع الكيان اإلسرائيلي، وهو ما أثار غضب الشارع الجنوبي

اجدة في الرياض أي موقف إزاء ما كشفته وسائل إعالم غربية وإسرائيلية بشأن ولم تبِد حكومة هادي المتو

اعتزام األخيرة إنشاء قاعدة استخبارية عسكرية في سقطرى كما لم تعلق الحكومة على تطبيع اإلمارات 

 .والبحرين عالقاتهما مع إسرائيل

 

 

ساعات  6أول فشل لسلطة التحالف يف عدن.. ساعة كهرباء و
 انقطاع

 

بن لزرق يدعو سكان عدن النتزاع حقوقهم من 
 التحالف وحلفاؤه
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ن وزارة كشف السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون أ

الدفاع التابعة لبالده لها دور في اليمن وأنها تعمل لما يمثل 

 .مصلحة بريطانيا والشعب البريطاني

وفي مقطع فيديو للسفير البريطاني منشور على حسابه 

الرسمي بتويتر اعترف آرون أن وزارة الدفاع البريطانية 

جزء من مجموعات عمل بريطانية أخرى تعمل في اليمن 

مصالح البريطانيةلتحقيق ال . 

االعتراف جاء في مقطع فيديو آلرون وهو يروج لما أسماها 

الدائرة الجديدة التي تم إنشاؤها في حكومة الكومنلوث 

والتي قال إنها سهلت بشكل كبير التنسيق بين وزارة الدفاع 

ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية في الحكومة 

في اليمن البريطانية فيما يخص مهامها . 

وقال آرون إنه وزوجته التي تعمل في وزارة التنمية الدولية 

أصبحا يعمالن معاً من العاصمة األردنية عّمان ويكرسان 

جهودهما لتحقيق المصالح البريطانية ومصلحة الشعب 

 .البريطاني في اليمن

وعد مراقبون اعتراف السفير البريطاني بأنه يأتي في سياق 

ربي في الحرب على اليمن والذي كان إلى انكشاف الدور الغ

ما قبل صعود الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب لكرسي 

 ً  .الرئاسة مخفياً وغير معترفا

عن وجود  ٢0١7وسبق أن كشفت وسائل إعالم محلية في 

قوات بريطانية متواجدة في القاعدة العسكرية األمريكية التي 

ى حضرموت في مطار أنشأتها اإلمارات بعد سيطرتها عل

 .الريان بالمكال

 
 
 
 
 
 

انتشار كثيف لألطقم العسكرية 
عقب انفجارات هزت محيط مطار 

 عدن

أفادت مصادر محلية أن انفجارات عنيفة هزت محيط مطار 

 .عدن الدولي قبل قليل

وقال سكان محليون أنهم سمعوا دوي انفجارات بمحيط 

كرية تحركت المطار في مديرية خور مكسر، وأن أطقم عس

 .في محيط المطار عقب اإلنفجار

وأوضحت المصادر ان انتشار كثيف ألطقم عسكرية في 

محيط مطار عدن عقب االنفجارات ، وحتى كتابة الخبر لم 

 .تتضح المعلومات حول أسباب االنفجار

 

 

ة في الخامس من بعيداً عن شماعة اتفاق الرياض الموقع بين أطراف الصراع في المحافظات الجنوبي 

نوفمبر الماضي، تمضي السعودية واالمارات بتنفيذ مخطط تجزئة اليمن وتقسيمها إلى كونتات صغيرة 

الذي التزمت فيه بوحدة اليمن  ٢٢١6متناحرة في المحافظات الجنوبية، متجاوزه التزامها في القرار الدولي 

الشهر الماضي بشكل مهين من نيويورك  واستقراره، فالرياض التي أعادت الرئيس عبدربه منصور هادي

االمريكية وفرضت عليه قطع زيارته ألمريكا واعادته للرياض تحت ذريعة استكمال اتفاق الرياض وآليته 

التنفيذية، تناست باألمس أنها التزال راعية للسالم بين طرفان مواليان للتحالف الذي تقوده منذ ست سنوات ، 

ي يرددها مجلس الوزراء والخارجية السعودية بين فترة واخرة بالتزامها بوحدة وتنصلت عن كل التزاماتها الت

اليمن ، وفي حين لم تفرض السعودية إقامة جبرية على الرئيس هادي ، منحت رئيس المجلس االنتقالي 

الجنوبي عيدروس الزبيدي موكبا رئاسياً كرئيس دولة مفترض واتاحت له هامش واسع للتحرك بين المدن 

عودية وزاد ذلك قيامها بتنظيم لقاء للزبيدي مع الجالية الجنوبية في الرياض حضر فيه العلم الجنوبي إلى الس

 .جانب العلم السعودي وهو ما يعد اعترافاً ضمنياً بدولة الجنوب من المملكة العربية السعودية

تين عام، فالرياض التي رعت تلك هي سياسة الرياض تجاه اليمن كما عرفها اليمنيون شماالً وجنوباً منذ س

اتفاق الرياض مطلع نوفمبر الماضي ال ترغب بتطبيقه على األرض وتهدف إلى التهيئة الكاملة لالنفصال وفقا 

لرغبة إسرائيل التي سربت عبر وسائل اعالمها األسبوع الماضي استعدادها باالعتراف بدولة الجنوب لكنها 

االعتراف اإلسرائيلي بدولة الجنوب وتوظيف العداء الشعبي  اشارت إلى خشيتها من استغالل الحوثيين

لصالحهم ، فالسعودية سوف تحتفظ بمكاسبها الكبيرة التي حصلت عليها في اتفاق الرياض والتي بموجبة 

ستفرض وصايتها لعشرات السنوات القادمة ، فاتفاق الرياض منحها حق إدارة الملف العسكري والسياسي 

ي في الجنوب ومنح المجلس االنتقالي وحكومة هادي إدارة السلطة المحلية وفق توجيهات واألمني واالستثمار

الرياض ، وهو مكسب أعاد الوصاية السعودية للجنوب وجددها بموجب اتفاق وقعت عليه حكومة هادي 

 . والمجلس االنتقالي الجنوبي

ض وبرفقته عدد كبير من الضباط باألمس ظهر رئيس االنتقالي في لقاء مع الجالية الجنوبية في الريا

السعوديين، وحال دخوله طالب ضابط استخبارات سعودي المشاركين في اللقاء بالقيام من مجالسهم استقباالً 

وترحيباً بالرئيس حد قوله، تقديم الجانب السعودي الزبيدي كرئيس للجنوب لم يكن صدفة بل جاء وفقا للتعامل 

كة مع القضية اليمنية، فالمخطط األمريكي واإلسرائيلي مرسوم بشكل دقيق السعودي مع الرجال وتعاطي الممل

، والسعودية واإلمارات ومن ورائها أمريكا وإسرائيل تدرك أن اهداف ما تسمى بعاصفة الحزم قد انتهت في 

الشمال وان إعادة سلطات هادي إلى صنعاء واستعادة الوصاية السعودية في شمال اليمن اصبح من سابع 

مستحيالت ، ولذلك سبق الحد مستشاري الديون الملكي أن قال بكل وضوح بأن السعودية ستعمل على فصل ال

الجنوب عن الشمال ودعم دولة جنوبية موالية لها ، ولكنها اليوم ترفع علم الجنوب في أراضيها وفي لقاء 

صراع المجلس االنتقالي موسع يجري في العاصمة السعودية التي تحتضن منذ اشهر مشاورات بين طرفي ال

وحكومة هادي إلنهاء الصراع بينهما ، وهي ذاتها من أعلنت انتهاء مرحلة الصراع بين لمجلس االنتقالي 

الجنوبي وحكومة هادي وانتقالهما من الصراع إلى الشراكة السياسية وأقرت حكومة مناصفة بين الشمال 

 . والجنوب

خطط في المحافظات الجنوبية يتعارض مع مصالح أمريكا وإسرائيل السعودية التي ال يمكن لها أن تتخذ أي م

التي أصبحت االمارات الممثل العلني لمصالحهما في المنطقة العربية واليمن، تعمل على تنفيذ بعض بنود 

اتفاق الرياض وتحديداً البند الخاص بسحب كافة القوات الشمالية من المحافظات الجنوبية ، وفرض قوات 

انت تحت مسمى حكومة هادي او موالية لالنتقالي ، ووفقا لكافة المؤشرات فأن السعودية واالمارات جنوبية اك

يسعيان إلى ضرب اإلصالح وتدمير القوات الموالية له تحت ذرائع االنتماء للقاعدة وداعش أن لزم األمر ، 

ية واجندة أمريكا وإسرائيل فالهدف الخفي تجزئة اليمن وفصل الجنوب عن الشمال وفرض اجندتها االستعمار

في المحافظات الجنوبية ، خصوصا وأن باب المندب كان يتبع دولة الجنوب سابقاً ، وعلى مدى الفترة 

الماضية قدم االنتقالي نفسه كحليف قوي لدول التحالف في الجنوب وقدم عروضاً مغرية للسعودية واالمارات 

، وتلك العروض مغرية تتمثل بالتنازل عن محافظات جنوبية  وامريكا وكذلك إسرائيل الذي اصبح قريبا منها

ومنح الرياض حق مد أنبوب نفطي الى سواحل المهرة لتطلع على البحر العربي يضاف إلى منح أمريكا 

 . وإسرائيل إقامة قواعد عسكرية في السواحل اليمنية الجنوبية والشرقية وكذلك في باب المندب

  
  

السعودية ترفع علم دولة اجلنوب يف أراضيها وتتعامل مع الزبيدي 
 كرئيس دولة

 

تعرتف  على لسان سفريها.. بريطانيا
 بدور لوزارة دفاعها يف اليمن 
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م الحوثيين، عبدالملك الحوثي أن ما يحدث قال زعي  

اليوم من تواجد إسرائيلي علني في المنطقة هو تأكيد لما 

تحذر منه في بداية الحرب على ” أنصار هللا“كانت حركة 

 .اليمن

وقال الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة للحركة 

كان البعض ال يستوعبون عندما كنا نتحدث في بداية هذا “

العدوان ونقول لهم: هؤالء يتآمرون على اليمن، هؤالء لهم 

أهداف ظالمة وسيئة وتخريبية وعدوانية في اليمن، هم 

يريدون احتالل اليمن، والسيطرة على الشعب اليمني هم 

يريدون من وراء ذلك أن يمكنوا األمريكي واإلسرائيلي ليأتي 

نفذون من خلفهم فيسيطر على هذا البلد، وهم مجرد أدوات ي

 .”ويتحملون أعباء الحرب المالية

وكشف زعيم الحوثيين في كلمته، أن ما كان يحذر منه 

الف كاشفاً عن سابقاً يحدث اليوم في مناطق سيطرة التح

المناطق التي تتواجد فيها قوات أمريكية جنوب البالد، وقال 

عندما تمكنوا من السيطرة على المحافظات الجنوبية، بدأ “

واجد من خلفهم، وأصبح له قاعدة في مطار األمريكي يت

الريان في حضرموت، وأصبح يتواجد في شرورة، وأصبح 

، مضيفاً إن اإلسرائيليين بدأوا ”يتواجد إلى حد ما في عدن

يعّدون لمثل هذا الحضور والتواجد بحماية ورعاية مالية 

 .سعودية إماراتية

مناطق وخاطب الحوثي الشعب اليمني وتحديداً المتواجدين ب

سيطرة التحالف بالتأكيد على أن الحرب اليوم أصبحت 

مسألة حرب الحتالل بلد من قبل إسرائيل وأمريكا، وأن 

الواقفين مع السعودية واإلمارات أصبحوا منفذين ألجندة 

ومخططات اإلسرائيليين واألمريكيين وأن ذلك ما يتجلى 

 .بوضوح اليوم في الجنوب

رات والبحرين والسعودية وعلق الحوثي على أنظمة اإلما

وسياسات التطبيع مع إسرائيل، مجدداً إدانته إلقامة أي 

عالقة بإسرائيل معتبراً أياها جريمة وخيانة، الفتاً إلى أن من 

نرى المزيد من التنافس في العمالة والخيانة “المتوقع أن 

مع إسرائيل وأن يتصرفوا بغباء وانحطاط وخسة في تذللهم 

يليوتوددهم لإلسرائ ”. 

وطالما حذرت جماعة الحوثي من أن الحرب على اليمن 

يقف خلفها اإلسرائيلي واألمريكي بهدف تحقيق أطماعهما 

 .في السيطرة على المنطقة

وظل التواجد األمريكي في اليمن طي الكتمان على مدى 

الثالث السنوات األولى من الحرب إلى أن بدأت اإلدارة 

 ً  بمشاركتها في الحرب على األمريكية باالعتراف تدريجيا

اليمن حتى وصلت إلى االعتراف بوجود قوات لها منتشرة 

على الحدود مع اليمن، كما كشفت وسائل إعالم أمريكية 

معلومات تؤكد وجود قوات أمريكية داخل اليمن في أكثر من 

 .منطقة وتشرف على عمليات عسكرية جوية وبرية

 

عدن خالل األيام الماضية من وقف تدهور سعر صرف اللاير اليمني  فِشل البنك المركزي في مدينة  

في المحافظات الجنوبية والمحافظات الخارجية عن سيطرة الحوثيين ، ورغم قيام البنك في عدن باتخاذ عدة 

بنك إجراءات لوقف تدهور القيمة الشرائية لللاير اليمني إال ان تلك اإلجراءات التي كانت أبزرها إقالة وكيل ال

لقطاع الرقابة على األسواق وضبط العملة ، وقيامه بعقد عدة اجتماعات مع جمعية الصرافيين في عدن ، إال 

لاير خالل  8٢٢أن سعر صرف اللاير تدهور بشدة خالل اليومين الماضيين ليرتفع سعر صرف الدوالر الى 

لاير ٢١8امس االثنين وارتفع اللاير السعودي إلى   . 

ار محاوالته لكبح جماح االنهيار أوقف شركة صرافة عن العمل يوم األحد لضلوعها في بنك عدن وفي إط

المضاربة بالعملة لكن ذلك اإلجراء لم يوقف انهيار سعر الصرف في المحافظات الجنوبية والذي أدى إلى 

تقالي وقيادة ارتفاع كبير ألسعار المواد الغذائية والكمالية وأثار موجة سخط شعبية ضد حكومة هادي واالن

 .التحالف

مصادر مصرفية أكدت قيام البنك المركزي في مدينة عدن باستدعاء ثالث شركات صرافة كبرى امس اإلثنين 

محاوالً كبح جماح ارتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية امام اللاير اليمني لكن تلك الشركات طالبت البنك 

عملة الصعبة وتغطية فاتورة وارداتهم لوقف معدل الطلب على بالتدخل لوقف االنهيار بتغطية حاجة التجار لل

 .العمالت الصعبة المتصاعد ، واتهمت قيادة البنك بالعجز الكامل عن إدارة السياسة النقدية في السوق

سيارة تم استيرادها من عدة دول وهو ما أثار استياء المراقبين  4500واستقبل ميناء عدن أمس أكثر من 

للذين اعتبروا مايحدث نتيجة فوضى وفشل في إدارة البنك المركزي بعدناالقتصاديين ا . 

وكان الصحفي الجنوبي المتخّصص في الشأن االقتصادي، ماجد الداعري قد هاجم التحالف وحكومة هادي 

 .بشدة ، على خلفية انهيار العملة الوطنية في مدينة عدن ، واتهمهما بالوقوف خلفه لتحقيق مصالح خاصة

ال يمكن أن تتدخل إلنقاذ العملة ” حكومة المنفى“، إّن ”تويتر“الداعري، في سلسلة تغريدات على وقال 

 .المحلية من االنهيار، نظراً لتورطها في إيصالها إلى هذا الوضع، الذي تستفيد من ورائه

ية لوقف واستبعد الداعري قدرة البنك المركزي في عدن، الفاقد لإلمكانيات، على تقديم أي حلول مصرف

االنهيار المتواصل في أسعار الصرف، أو حتى فرض قيمة العملة، بعد وصول فارق الصرف بين القديمة منها 

٣5والجديدة إلى أكثر من  %. 

تقبل بوصول “متهما حكومة هادي بتجاهل انهيار العملة، وتبعاته الكارثية على المواطنين، في الوقت الذي 

ومتهما تلك الحكومة بأنها مجّردة من أي ” الكارثية”ء عدن؛ واصفاً ذلك بـسيارة دفعة واحدة إلى مينا 4١00

 قيم إنسانية ووطنية وأخالقية، وتسعى إلبادة شعبها دون رحمة وال أدنى إحساس بمسؤولية وطنية، حّد قوله

  

قبل تنفيذ االتفاق.. االنتقالي يطالب بسحب اإلصالح من أبين وتسليم 
فالرواتب ووقف انهيار الصر  

 .شهد ملف اتفاق الرياض المتعثر تنفيذه تطورات جديدة من جانب المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات

ووضع االنتقالي اليوم الثالثاء شروطه المبدئية المفروضة على هادي وقوات اإلصالح لتنفيذها قبل أي شيء، حيث 

ده المفاوض في الرياض، بنائب السفير البريطاني سايمون التقى ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس وف

 .سمارت

وأبلغ الخبجي نائب السفير البريطاني لدى اليمن أن من الضروري تسريع إنجاز عملية فصل القوات في أبين ونقلها إلى 

 .الجبهات، حسب تعبيره

جل رفع معاناة المواطنين وتوفير من أ“وأضاف الخبجي أن االنتقالي ال يزال يؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة، 

 .”الخدمات وصرف الرواتب ومعالجة انهيار العملة المحلية

ممارسات العقاب الجماعي الممنهج من قبل قوى منتفعة ”واتهم الخبجي حكومة هادي بالوقوف خلف ما وصفها بـ

إعاقة أي تقدم في تنفيذ االتفاق مضيفاً إن هذه القوى تحاول قدر اإلمكان” محسوبة على الحكومة يهمها إطالة الحرب . 

يأتي ذلك بعد أن أبلغ وزير خارجية هادي، محمد الحضرمي للمبعوث األممي رفض حكومته عرقلة االنتقالي لتنفيذ 

اتفاق الرياض، مشترطاً على االنتقالي االنسحاب من عدن وتسليم محافظة جزيرة سقطرى لحكومته والسماح لمدير 

ولة مهامهأمن عدن الجديد من مزا . 

 

مركزي عدن يفشل يف وقف انهيار العملة وشحنة سيارات تثري 
 السخط ضد حكومة هادي

 

زعيم احلوثيني يؤكد وجود قاعدة عسكرية 
 أمريكية يف مطار الريان حبضرموت
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التقت أمس قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي الموالية لإلمارات  

مدرع عبدالحكيم الجبزي أبرز قيادات  ٣5برئيس أركان اللواء 

بالحجرية الرافضة لتعيين الشمساني قائداً للواء ٣5اللواء  . 

وأبلغ أمين عام المجلس االنتقالي محمد الجعدي، لرئيس أركان 

وقوف االنتقالي معه ومع ضباط اللواء الذين رفضوا  ٣5اللواء 

في تعز واصفاً قوات اإلصالح  ٣5سيطرة اإلصالح على اللواء 

حسب وصفه” القوى اإلرهابية وأعمالها الدنيئة”بـ . 

مراقبون اعتبروا لقاء الجعدي بالجبزي تمهيداً إلعادة ترتيب 

تي هربت من مدرع المناهضة لإلصالح وال ٣5قوات اللواء 

الحجرية باتجاه المناطق التي يسيطر عليها االنتقالي جنوب 

 .البالد

مدرع  ٣5ومن المتوقع أن يشكل االنتقالي قيادة أخرى للواء 

بقيادة الجبزي الذي كان ضباط وقيادات من اللواء المناهضين 

لإلصالح قد رشحوه لقيادة اللواء بعد تعيين هادي للشمساني 

 .قائداً للواء

جدر اإلشارة إلى أن تعز في المرحلة الحالية تشهد انقساماً وت

كبيراً خاصة بين قيادة الحزب االشتراكي الذي وقف جزء منهم 

إلى جانب قوات الحشد الشعبي التابعة لإلصالح بمقابل اتخاذ 

تيار القواعد التابعة لالشتراكي مساراً آخر مناهض للمؤتمر 

للحزب في تعز، باإلضافة  واإلصالح تمثل بإعالن قيادة جديدة

إلى اصطفاف الناصري والذي يملك عدداً كبيراً من الضباط 

مدرع إلى جانب طارق صالح وتيار المؤتمر  ٣5المنتمين للواء 

الموالي لإلمارات، أما قيادة المؤتمر في تعز فقد وقفت بشكل 

مدرع  ٣5واضح إلى جانب اإلصالح في سيطرته على اللواء 

مر الموالي للسعوديةخاصة تيار المؤت . 

ويبدو أن االنتقالي يجدها فرصة مناسبة الستغالل حالة االنقسام 

التي تشهدها التيارات السياسية الموالية للتحالف في تعز في 

مدرع الموالية لإلمارات  ٣5سبيل إعادة تموضع قوات اللواء 

في الحجرية بهدف منع تقدم اإلصالح نحو المخا وفق التهديدات 

تسربت على لسان القيادي اإلصالحي عبده فرحان في التي 

 .يوليو الماضي

 

 

لتأسيس الحزب ضمنا المجلس  ٣0أتهم رئيس حزب اإلصالح محمد اليدومي اليوم في الذكرى ال  

االنتقالي الجنوبي الموالي لألمارات بالوقوف وراء االغتياالت واالنفالت األمني في المحافظات الجنوبية ، 

يدومي الى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض محمالً بطريقة غير مباشرة المجلس االنتقالي المسئوليةودعا ال . 

وحول اليدومي الذكرى الثالثين لتأسيس اإلصالح بتوجيه رسمي ومباشر من الرئيس السابق علي عبدهللا 

ي الحرب التي صالح إلى مناسبة للتحريض ضد معارضيه ووجه رسائل للسعودية مذكرا إياها انه شريك ف

تدور في اليمن منذ ست سنوات وانه ضحى بالكثير من أنصاره من اجل التحالف ، متجاهالً دورة اليوم في 

شقرة بمحافظة ابين واحتالله العسكري لمحافظة شبوة ، وتواطئة مع التواجد السعودي العسكري في 

مي لم يندد في خطابة بذكرى المهرة، وصمته عن التحركات اإلسرائيلية في جزيرة سقطرى ، فاليدو

تأسيس االصالح هذا العام بالتطبيع االماراتي مع إسرائيل أو التطبيع البحريني مع إسرائيل وتناسى 

 . الحديث عن بناء قاعدة استخباراتية في سقطرى

سبتمبر من العام ١٣اإلصالح الذي يعد مخلوق حزبي خرج من ضلع حزب المؤتمر الشعبي العام في 

جنوبي في صنعاء وكان الحليف  400وقف ضد دستور الوحدة اليمنية وشارك في اغتيال م ، ١990

م وحللت قيادة اإلصالح قتل أبناء الجنوب واجتياح ونهب ١994والشريك األبرز في حرب صيف 

ومصادرة الحقوق والممتلكات وتقاسمها في الجنوب ، ووافقت على تصفية شركاء الوحدة من الجهاز 

م ،وتقاسم مع نظام صالح موارد الجنوب من نفط وغاز ١994سكري للدولة عقب حرب الوظيفي والع

 .طيلة العقود الماضية ، واليزال يتعامل مع الجنوب كمستعمرة حتى اليوم

حزب اإلصالح الذي يمتلك ملفات سوداء في الجنوب اليزال حتى اليوم يحشد المزيد من عناصره لقتال 

رار العسكري لحكومة هادي التي حولها الى غطاء لتنفيذ اجندته العسكرية أبناء الجنوب ويسيطر على الق

 .من سقطرى وحتى الضالع

 

 

 

 

 

كوشنر يهدي ملك البحرين لفافة التوراة تكريما له 
 على التطبيع 

، أمس اإلثنين، صورة ”تويتر“نشر الممثل الخاص للبيت األبيض، آفي بيركوفيتش، على حسابه في   

بير مستشاري االبيت األبيض وصهر ترامب جاريد كوشنر، وهو يهدي ملك البحرين النسخة ك  يظهر فيها

التوراة“الملفوفة من  ”. 

لفيفة التوراة التي قدمت للملك البحريني “، عن كوشنر قوله إن ”تايمز أوف إسرائيل“ونقلت صحيفة 

حلي في الجزيرة الخليجية ستستخدم في معبد يهودي م“، مضيفا أن ههذه النسخة ”كتبت تكريما له

 .”الصغيرة

االستقرار في منطقة الخليج، يعتمد “ونقلت وكالة األنباء البحرينية عن العاهل البحريني قوله لكوشنر، إن 

 .”في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية

اتفاق “ونالد ترامب عن ما أسماه أيلول/سبتمبر الجاري،الرئيس األمريكي د ١١وكان قد أعلن الجمعة 

، ليكون الثاني من نوعه ”إنجاز تاريخي جديد“بين البحرين والكيان اإلسرائيلي، واصفا إياه أنه ” سالم

 .عقب االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي

مع ” اتفاقية السالم“ويشهد البيت األبيض، اليوم، حضور وزيري اإلمارات والبحرين لتوقيع ما تسمى 

وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس . 

 
 

 

رئيس االصالح يهاجم االنتقايل ويتجاهل التطبيع ويتناسى 
 جرائمة باجلنوب

 

دالالت لقاء قيادة االنتقايل بالقيادة 
مدرع 35السابقة للواء   
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 “ بتلك العبارة التي رددها السفير األمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، خالل أكثر من زيارة قام بها العام الماضي إلى مدينة ” لم تفارق أنظار واشنطن حضرموت

زيارة قامت بها وفود أمريكية عسكرية وأمنية رفيعة وصلت إلى حد إرسال واشنطن مساعدة وزير  نالمكال يتجسد التواجد األمريكي في محافظة حضرموت، فأكثر م

م٢0١9يونيو  ٢5الخارجية األميركي لشؤون الصراعات ودعم االستقرار، دينيس ناتالي، إلى المكال على رأس وفد أمني وعسكري كبير وصل مدينة المكال في  . 

موت بشكل عام لفت أنظار كل المراقبين، ودفع الكثير منهم بتتبع خطوات أمريكا في المحافظة التي تحتل موقعاً استراتيجياً شرق اليمن، االهتمام األمريكي بالمكال وحضر

أطماع السعودية كيلومتر من الساحل الشرقي على البحر العربي وتقع على شمال السعودية وجنوب البحر العربي، وعلى مدى العقود الماضية كانت محل  500وتطل على 

 .التي تعد أبرز حلفاء أمريكا في المنطقة والعالم

 اإلرهاب كذريعة للتدخل

لما أطلق م، طالبت أمريكا حكومة الرئيس السابق علي عبدهللا صالح بإتاحة المجال لها بإنشاء عدة قواعد عسكرية في سقطرى وحضرموت وعدن، ووفقاً ٢0١0في العام 

اتفاقية  يوس( والتي من خاللها تم التوقيع بين الرئيس السابق علي عبدهللا صالح وقائد القيادة المركزية األمريكية الجنرال ديفيد بترايوس علىعليها بصفقة )صالح ــ بترا

كرية الثانية وتم السماح حملت مسمى تعاون عسكري في مكافحة اإلرهاب، وتم السماح لألمريكان بالتواجد العسكري في قاعدة العند العسكرية وقيادة المنطقة العس

إنشاء غرفة عمليات أمريكية لألمريكان بشن أي عمليات جوية ضد القاعدة وبموجب الصفقة نفذت أمريكا اكثر من إنزال جوي على األرض دون إبالغ الحكومة اليمنية، فتم 

مكافحة القرصنه البحرية إلى مهام غرفة العمليات العسكرية، وعلى مدى الفترة في قيادة المنطقة العسكرية الثانية تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب وبعد ذلك أضافت أمريكا 

على م شن الطيران األمريكي بدون طيار عشرات الغارات على عناصر تنظيم القاعدة في وادي حضرموت والمكال، وخالل ذات الفترة اعتمدت واشنطن ٢0١5م ـ ٢0١0

ت عشرات العمليات اإلرهابية بحق جنود وبنوك وشملت السيطرة على مدن في الوادي وتنفيذ سلسلة اغتياالت بحق منتسبي الرياض إلنعاش القاعدة في المحافظة والتي نفذ

ثانية م، تعرض مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكال لعمليتين انتحارية أو عمليات انغماسيه فشلت األولى ونجحت ال٢0١٣األمن في المحافظة، وفي منتصف العام 

مريكيةفي السيطرة على عدد من المباني التابعة للمنطقة العسكرية وإحدى تلك المباني تم تدميرها كانت تستخدم كغرفة عمليات لقوات البحرية األ . 

زعيم تنظيم القاعدة في اليمن حالياً م، فر العشرات من عناصر القاعدة من السجن المركزي بالمكال أبرزهم ٢0١5وقبيل إعالن قيادة التحالف الحرب في اليمن في مارس 

المكال عاماً كامالً، قبل أن يتم  خالد باطرفي وسرعان ما تم تسليم مدينة المكال لتنظيم القاعدة في الرابع من أبريل من نفس العام، وبتواطؤ سعودي أمريكي حكمت القاعدة

م حملة عسكرية لتحرير المكال من القاعدة وتلك الحملة لم تتصادم مع عناصر ٢0١6يل من العام التنسيق مع قيادة التنظيم التي انسحبت عقب إعالن التحالف مطلع أبر

ية إماراتية أمريكية وهو ما التنظيم التي انسحبت وفق اتفاق إلى شبوة بكامل عددها وعتادها، وتحت تلك الذريعة احتلت اإلمارات مطار الريان وحولته إلى قاعدة عسكر

األميركية المشتركة التي أنشئت في -، واعترفت بوصول قوات أميركية رمزية إلى القاعدة العسكرية اإلماراتية ٢0١6األمريكية البنتاغون أواخر عام  أكدته وزارة الدفاع

 .مطار الريان أواخر العام نفسه وفق تأكيد الصحافة األمريكية

 التحرك األمريكي في حضرموت

ديداً بالمكال ومطار الريان الذي تحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية ترجمته الزيارات المتكررة لقيادات لسفراء واشنطن، حيث رصد االهتمام األمريكي الكبير بحضرموت وتح

أخرى قبيل انتهاء فترة ، وقيامه بزيارة غرفة العمليات العسكرية األمريكية في مطار الريان، ثم قام بزيارة ٢0١7أول زيارة للسفير األمريكي السابق ماثيو تولر، أواخر عام 

خفر »م إلى المكال برفقة السفير السعودي محمد ال جابر للمشاركة في حفل تسليم المحتل اإلماراتي مهاّم حماية سواحل حضرموت لقوات ٢0١8عمله أيضاً في العام 

 .«السواحل

، يرافق وفد أميركي رفيع المستوى رأسته ٢0١9، جنيد منير، مدينة المكال خالل العام تال ذلك زيارة وفد أميركي أمني برئاسة القائم بأعمال السفارة األميركية لدى اليمن

 .مساعدة وزير الخارجية األميركي لشؤون الصراعات ودعم االستقرار، دينيس ناتالي، دون تنسيق مسبق مع حكومة هادي

دينة المكال مرتين والتقى بمحافظ حضرموت الموالي لهادي فرج سالمين البحسني وكذلك في العام الماضي قام السفير األميركي لدى اليمن حالياً كريستوفر هنزل بزيارة م

 .زيارة أخرى شارك في اجتماع للقيادات العسكرية واألمنية في حضرموت

تقل السفير األمريكي ووفود وجنود أمريكيين من العام الجاري زعمت اإلمارات أنها سلمت مطار الريان وستعيد فتحه للرحالت المدنية، ولكن هبطت في المطار الطائرة التي 

سعودية في حضرموت، فواشنطن المارينز ومن البحرية األمريكية فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كشفت التحركات األمريكية عن التقاء المطامع والمصالح األمريكية ال

إقليمي لمكافحة اإلرهاب تتكون من غرفة عمليات لمراقبة تحركات الجماعات اإلرهابية في المنطقة تمتلك قاعدة عسكرية في مطار الريان وغرفة عمليات تحت مسمى مركز 

ة تتواجد في مياه الشرقية من اليمن حد مزاعم واشنطن وقاعدة أخرى تقع في وادي حضرموت لضمان المصالح السعودية األمريكية في حضرموت تحميها قوات أميركي

ميل من سواحل حضرموت حسب اعتراف  ١00ن البوارج الحربية وحامالت الطائرات األميركية قبالة شواطئ المكاّل والشحر على بعد حوالى البحر العربي، ورسّو عدد م

 .البنتاجون األمريكي

 معتقل الريان

شع أنواع التعذيب ومن أنواع التعذيب التي ُكشفت تسليط ، وارتكبت فيه القوات اإلماراتية أب”غوانتاناموا“استخدمت قاعدة مطار الريان في المكال كمعتقل يشبه معتقل 

باء، والسجن االنفرادي، الكالب البوليسية على المعتقلين، ونزع األظافر، واالغتصاب الجنسي، وإدخال أدوات في مؤخرات بعض المعتقلين، والتعذيب باستخدام الكهر

اإلمارات وأمريكا بحق العشرات من المعتقلين اليمنين من أبناء حضرموت والمحافظات الجنوبية، وأصبح  واالعتداء البدني، والحرمان من الزيارة، وبعدما كشفت جرائم

ت مطلع العام الجاري إعادة حديث المنظمات الدولية العاملة في مجال رصد االنتهاكات وجرائم الحرب، زعمت اإلمارات قيامها بتسليم مطار الريان لحكومة هادي، وأعلن

م٢0١6ار أمام الرحالت المدنية، في محاولة منها لتتويه الرأي العام عن السجن السّري الكبير الذي تديره منذ أواخر العام افتتاح المط . 

 

 اجلنوب اليوم يكشف ذرائع ومربرات التواجد االمريكي يف حضرموت
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يستغل حزب االصالح السخط الشعبي العارم الناتج عن 

جريمة تعذيب الشاب عبدهللا االغبري من قبل خمسة وحوش 

يك الشارع ضد الحوثيين كما بشرية في صنعاء، لتحر

 ,وصفت عدد من المصادر االعالمية

في هذا السياق كشفت جمعية األغابرة واالعروق موقفها 

الرسمي من استغالل قضية األغبري، وقالت الجمعية في 

بيان رسمي لها، أنها على تواصل مستمر منذ البداية مع 

 .الجهات الرسمية ذات العالقة

ية تجدد موقفها الواضح بضرورة وأضاف البيان أن الجمع

أهمية أن تأخذ التحقيقات مجراها القانوني وأن تطال يد 

 .العدالة مرتكبي الجريمة بحق ابن منطقتها

كما أكدت الجمعية رفضها استغالل قضية الشهيد االغبري 

ألية أغراض غير مسؤولة أو لتحقيق مكاسب ضيقة ال تخدم 

 .العدالة أو المصلحة الوطنية العليا

ولفت بيان الجمعية أنها منذ بداية الحادثة وهي على تواصل 

مستمر مع أهالي المغدور به وتشاطرهم العزاء، معربة عن 

انتشار مثل هذه الجرائم ”أسفها الشديد تجاه ما وصفته بـ

 .”واالنحرافات الغريبة عن طبيعة وبيئة المجتمع اليمني

ائل إعالم وأخلت الجمعية مسؤوليتها بشأن ما تناقلته وس

ممولة من التحالف السعودي حول دعوات للتظاهر، وقال 

الجمعية تخلي مسؤوليتها تجاه أية دعوات للتظاهر “البيان 

أو التجمعات غير القانونية والتي قد تعمل على حرف مسار 

، داعية في ختام بيانها جميع أبناء ”القضية أو تسييسها

لرسمية في الشعب اليمني للوقوف إلى جانب األجهزة ا

مثل هذه االنحرافات ”صنعاء لوقف ما وصفها البيان بـ

 وردع مرتكبيها والتصدي لكل ما يضر بالسلم االجتماعي

غريفيث يدلي بإحاطته بشأن تطورات 
ملف اتفاق الرياض أمام مجلس األمن 

 اليوم

من المتوقع أن يقدم المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث  

ألمن الدولي بشأن آخر التطورات في اليمن إحاطته أمام مجلس ا

 .على المستويين السياسي والعسكري

ويعقد مجلس األمن اليوم جلسة بشأن اليمن يناقش خاللها 

التطورات بشأن الملف العسكري وتفاصيل التطورات بشأن 

الجهود التي بذلها المبعوث األممي لجمع األطراف إلى طاولة 

إطالع المجلس على آخر  تفاوض من جديد، باإلضافة إلى

مجريات تنفيذ اتفاق الرياض الذي تعثر بين حكومة هادي 

 .والمجلس االنتقالي الموالي لإلمارات

وكان غريفيث قد التقى خالل اليومين الماضيين بقيادات سعودية 

ويمنية بحكومة هادي حاول خاللها غريفيث أخذ موافقة من 

التي قدمها غريفيث حكومة هادي على مسودة اإلعالن المشترك 

بشأن وقف الحرب وإنهاء النزاع والتي كشفت وسائل إعالم 

 .سعودية أمس اإلثنين أنها تحمل اعترافاً بسلطة الحوثيين

وكانت وسائل اإلعالم السعودية واإلماراتية قد أشارت إلى أن 

هناك توافق دولي مع اإلعالن المشترك الذي قدمه غريفيث 

 .والذي يعترف بسلطة صنعاء

 

  

طالب وزير خارجية حكومة هادي، محمد الحضرمي، بإخراج قوات المجلس االنتقالي من عدن وتسليم جزيرة 

 .سقطرى مقابل تنفيذ اتفاق الرياض

جاء ذلك خالل لقاء الحضرمي بالمبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث في الرياض في إطار جولته التي 

ت سلطة هادي للتنسيق لجولة جديدة من المفاوضات ومناقشة اتفاق وقف يعتزم خاللها إجراء لقاءات بقيادا

 .إطالق النار المتعثر

وقال الحضرمي للمبعوث األممي إن على المجلس االنتقالي سحب قواته من عدن باإلضافة إلى االنسحاب من 

 .سقطرى وتسليمها لقوات هادي المدعومة من القوات السعودية

قوات هادي على تصعيد هجماتها العسكرية ضد قوات االنتقالي في أبين والتصعيد  وفي الوقت الذي عملت فيه

في الريف الجنوبي الغربي لتعز منذ إعالن آلية اتفاق الرياض األخيرة، ذهب الحضرمي لتقديم حكومته أمام 

مبرراً ذلك  المبعوث الدولي بأنها ملتزمة بتنفيذ اتفاق الرياض وأنها بدأت بتنفيذ ما عليها من التزامات

بالحديث عن تعيين محافظ ومدير أمن لعدن وتسمية رئيس للحكومة وأن هذه الخطوات لم تقابل بخطوات 

 .تنفيذية من قبل االنتقالي

وتجدر اإلشارة إلى أن أبرز قيادات قوات االنتقالي العميد مختار النوبي سبق وأن أعلن في حوار صحفي 

نة عدن ولن يتخلى عن شبوة وأبين، مؤكداً أن قوات الطرف اآلخر التي سابق أن االنتقالي لن ينسحب من مدي

بالرضى أو “في شبوة وأبين مصيرها االنسحاب سواًء ” المليشيات اإلخوانية القادمة من مأرب”سماها بـ

حسب تعبيره” بالصميل . 

 

 
 
 
 
 

لملس يصدر توجيهات صارمة ضد الوكالء ومراقبون يتوقعون صراع جديد 
ساتداخل المؤس  

أصدر محافظ عدن احمد حامد لملس توجيها صارما يقوض مهام الوكالء في عدن ، األمر الذي عده مراقبون  

 .مؤشرات لتغييرات قادمة في السلطة المحلية وتأسيس صراع واسع داخل المؤسسات الحكومية

كيل بالتخاطب مع أي و ١9وألزم المحافظ لملس في توجيهه الجديد ، جميع وكالء المحافظة البالغ عددهم 

 . جهة مستخدمين الختومات الرسمية في أي مذكرة توجه إلى أي جهة

وطالب التوجيه من الوكالء أن تكون المذكرة موجهة من مكتب المحافظ بطريقة رسمية ويمنع توجيهاتهم إال 

 .بختم المحافظة بشكل رسمي

، وسط توقع ببدء حملة ممنهجة إلفشال مصادر في السلطة المحلية أكدت ان التوجيه أثار غضب الوكالء

 .توجيهات لملس

 .وأشارت المصادر إلى أن الوكالء كانوا يعملون باستقاللية دون الرجوعة إلى مكتب المحافظ

وفي وقت سابق كشفت مصادر محلية عن توجهات للمحافظ أحمد لملس المحسوب على اإلنتقالي والذي عين 

الة عدد من المسؤولين في المرافق الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة في إطار اتفاق الرياض ، بإقصاء وإق

 .في عدن ، تحت مبرر مكافحة الفساد ، وهو ما يشير إلى تأسيس صراع واسع داخل هذه المؤسسات

ويتهم ناشطون ، مسؤولي السلطة المحلية والوكالء في عدن بالقيام بعمليات فساد كبيرة وتمرير توقيعات 

تحقيق مكاسب شخصية ، وتجاهلوا قضايا الناس والخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه ، وتوجيهات ل

 .وساهموا في مفاقمة الوضع االقتصادي والممأساوي لسكان المدينة

 

 

عودة إىل نقطة الصفر.. هادي يشرتط انسحاب االنتقايل من عدن 
 وسقطرى لتنفيذ االتفاق

 

االصالح يستغل قضية الشهيد االغربي يف 
هم للتظاهرصنعاء واالغابرة ينفون دعوت  
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يبدو حزب اإلصالح منسجماً مع وضعه الذي تحول منذ 

وحتى اآلن إلى مستثمر لحالة الحرب في  ٢0١5العام 

اليمن لتكوين ثروة هائلة خارج اليمن واستثمار العملة 

الصعبة التي يتم سحبها بشكل أو بآخر من مناطق سيطرة 

التحالف وتهريبها خارج البالد إلنشاء استثمارات في عدة 

دول في اإلقليم وعلى رأسها تركيا وكل ذلك على حساب 

 .معاناة المواطنين

ثين بدا اإلصالح وفي خطابه بمناسبة ذكرى تأسيسه الثال

رافضاً لمبدأ التصالح والجلوس مع خصومه إلنهاء حالة 

االنقسام وقطع الطريق على استمرار التدخل الخارجي في 

 .البالد

وشن اإلصالح في كلمة متلفزة ألقاها باسم رئيسه محمد 

اليدومي، رئيس كتلته البرلمانية عبدالرزاق الهجري، 

وب واصفاً إياهم هجوماً على خصومه في الشمال والجن

بالمليشيات“ ”. 

كما أبدى الحزب رفضه تنفيذ اتفاق الرياض مشترطاً عودة 

ومؤسساتها إلى عدن، ” الحكومة الشرعية“من أسماها 

األمر الذي يعني طرد االنتقالي وقواته من مدينة عدن 

والمناطق التي يسيطر عليها في المحافظات الجنوبية 

 .والشرقية

غة في خطابه تطمئن خصومه في ولم يبِد الحزب أي ل

الجنوب وتمهد لحل يرضي جميع األطراف، بل على العكس 

من ذلك ذهب الحزب للتأكيد على إبقاء اليمن تحت الوصاية 

 ٢٢١6الدولية حيث أعلن اإلصالح تمسكه بالقرار الدولي 

 .الذي وضع اليمن تحت البند السابع

للخطاب ويرى مراقبون إن اإلصالح كان يدرك في صياغة 

الوضع المادي الذي يعانيه المجلس االنتقالي الجنوبي 

الموالي لإلمارات وهو ما دفعه لتصعيد لغة العداء تجاه 

االنتقالي على أمل أن األخير لن يستطيع مقاومة الضغوط 

التي يتعرض لها سواء على المستوى العسكري ميدانياً أو 

ع على المستوى االقتصادي من خالل استمرار انقطا

المرتبات، بينما يتمتع اإلصالح بنفوذه وهيمنته على موارد 

 .سلطة هادي التي يهيمن عليها الحزب

 

 

شهدت عدد من أحياء مدينة عدن صباح السبت انتشاراً مكثفاً لقوات من المجلس االنتقالي الجنوبي الموالية 

وات االنتقالي لحكومة هادي لصرف منحتها قساعة التي  7٢لإلمارات بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الـ

 .المرتبات

وكانت قوات األحزمة األمنية التابعة لالنتقالي قد أصدرت بياناً الخميس الماضي أعلنت فيه أنها ستغلق المنافذ 

الحدودية الشطرية السابقة وتمنع دخول المواطنين من المحافظات الشمالية كما ستسيطر على المؤسسات 

فضت حكومة هادي صرف مرتبات قوات االنتقالي المتوقفة منذ ستة أشهراإليرادية في حال ر . 

ساعة، وهو ما يعني أن انتشار قوات االنتقالي بعدن  7٢ومنحت قوات االنتقالي حكومة هادي مهلة زمنية بـ

 .صباح السبت يأتي تمهيداً للسيطرة على المؤسسات اإليرادية حيث يفترض أن تنتهي المهلة الزمنية األحد

والتي كانت السعودية قد سحبت جزءاً منها إلى خارج عدن، ” العاصفة“وقالت مصادر في عدن أن قوات 

قامت بتنفيذ انتشار واسع في مديريات الشيخ عثمان والمنصورة ومناطق أخرى، كما عملت على إنشاء 

 .استحداثات أمنية وعسكرية ونقاط تفتيش في أكثر من مكان

ذه التحركات العسكرية لالنتقالي داخل عدن حالة إرباك على السعودية التي تسعى ومن المتوقع أن تحدث ه

لفرض تنفيذ اتفاق الرياض بأي وسيلة على الرغم من أن االنتقالي سبق وأكد بأنه لن يسحب قواته من عدن 

م ولن يسمح بأن تسيطر قوات هادي أو تبقى مسيطرة على شبوة أو أبين وفق ما صرح به لصحيفة األيا

الصادرة من عدن، مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم وإسناد وأهم لواء عسكري لالنتقالي يقاتل في أبين 

 .ضد قوات هادي

 

 

 

 الزبيدي يستغل وجوده في الرياض لحلب المغتربين الجنوبيين

خالل  كشف مصدر خاص للجنوب اليوم أن رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي سعى من

جمعه لعدد من المغتربين الجنوبيين في السعودية واللقاء بهم في الرياض لجمع كمية من األموال باسم 

 .التبرعات للمجلس االنتقالي الجنوبي لمواصلة مهامه ومواجهة الضائقة المالية التي يعيشها

الي مالياً ومساندته في ظل وقال المصدر إن الزبيدي طالب المغتربين الذين التقى بهم دعم المجلس االنتق

الظروف التي يعيشها المجلس حالياً من انعدام لألموال لالستمرار بتنفيذ مهامه وكذا استمرار وفده في 

 .الرياض في المفاوضات حتى يستطيع الوفد فرض إرادته وفقاً للمصلحة الجنوبية

مزيد من األموال وتكوين ثروة وأشار المصدر إن الزبيدي استغل فرصة تواجده في الرياض بهدف جميع 

القضية “هائلة من أموال المغتربين الجنوبيين كما هو الحال مع استغالله للمجلس االنتقالي والحديث باسم 

واحتكار تمثيل الجنوبيي،ن لينتهي به المطاف لتحقيق ” الجنوبية وشعب الجنوب واستعادة دولة الجنوب

الل القبول ببضع حقائب وزارية في سلطة كانت طرفاً فاعالً مصالح شخصية وفردية لقيادات المجلس من خ

وإنهاء دولته 94في اجتياح الجنوب في  . 

بعد اغتيال المحافظ السابق جعفر أمان،  ٢0١5وذّكر المصدر أن الزبيدي ومنذ توليه منصب محافظ عدن في 

رةعمل على تكوين ثروة وإنشاء استثمارات وشراء عقارات في اإلمارات والقاه . 

بهدف سحب  ٢0١8وقال المصدر إن الزبيدي افتتح محالت صرافة باسم الشعيبي للصرافة في عدن في 

الدوالرات من السوق وإخراجها خارج البالد، مضيفاً إن الرجل يملك محالت ذهب في دبي وأنه شريك بمليون 

 ٣00صمة المصرية القاهرة بقيمة دوالر، كما أنه يملك شقتين قام بشرائهما األولى في دبي والثانية في العا

 .ألف دوالر

 

 

انتشار عسكري لالنتقايل بأحياء عدن تزامنًا مع قرب انتهاء املهلة 
 احملددة للرواتب

 

اإلصالح يرفض التصاحل مع خصومه يف اجلنوب 
نهكة 6بعد 

ُ
سنوات من احلرب امل  
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أفاد مراسل الجنوب اليوم في عدن أن التقارير التي يرفعها 

المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات بشأن 

المليشيات اإلخوانية ”االنتهاكات التي ترتكبها من وصفها بـ

من قبل منظمات  ال يتم العمل بها وإهمالها” في الجنوب

 .األمم المتحدة

واعتبر مراقبون عدم األخذ بتقارير المجلس االنتقالي بشأن 

االنتهاكات اإلنسانية يعد عدم اعتراف من قبل األمم المتحدة 

 .بالمجلس االنتقالي كمكون جنوبي

وكان نائب رئيس دائرة حقوق اإلنسان في المجلس 

ائل إعالم االنتقالي عبدالعزيز علي هادي قد صرح لوس

محلية في عدن أن هناك تقارير لرصد االنتهاكات يتم رفعها 

 .للمنظمات الدولية، مؤكداً أن هذه التقارير يتم تجاهلها

وأضاف هادي في كلمة ألقاها أثناء تدشين والشبكة المدنية 

لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان المحسوبة على االنتقالي 

وق اإلنسان في الجنوب التقرير األول بشأن انتهاكات حق

، قال إنه ٢0١9و ٢0١5والساحل الغربي للفترة بين 

سيأتي الوقت المناسب لفتح هذه التقارير وأن تصل إلى 

حقيقة ما يتعرض له ”المجتمع الدولي إلظهار ما وصفها بـ

 .”الجنوب من انتهاكات حقوقية وإنسانية

لتقرير وقال رئيس المنظمة اإلنسانية التابعة لالنتقالي إن ا

المليشيات ”تضمن االنتهاكات التي ارتكبتها من وصفها بـ

اإلخوانية والقوات الخاصة المحسوبة على الشرعية في 

 .”شبوة

 
 
 

رسمياً أمن عدن يرفض االعتراف 
 بالمدير الجديد ويتمسك بشالل شايع

على وقع تعثر تنفيذ اتفاق الرياض بين المجلس االنتقالي 

وحكومة هادي المقيمة في  الموالي لإلمارات من جهة

الرياض من جهة ثانية، ال يزال مدير أمن عدن المقال شالل 

شايع يرفض تسليم إدارة األمن للمدير الجديد المعين بناًء 

 .على ما نص عليه االتفاق

وفي رفض رسمي لالعتراف بمدير أمن عدن الجديد محمد 

ن، الحامدي وإبقاء االعتراف بشالل شايع مديراً لألمن بعد

نشرت الصفحة الرسمية ألمن عدن على موقع التواصل 

االجتماعي تعزية باسم شالل شايع ووصفته بمدير أمن 

عدن، وذلك في وفاة عم مدير البحث الجنائي بعدن صالح 

 .القملي

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تنشر 

يع الصفحة الرسمية ألمن عدن تعزية رسمية باسم شالل شا

مدير أمن عدن”وتذكر صفته بـ . 

 

  

تستخدم أطراف الصراع في الجنوب الملف االقتصادي و اإلنساني في حربها البينية في المحافظات الجنوبية 

بشكل ملفت غير مكترثة بتداعيات اقحام تلك الملفات المرتبطة بالحياة المعيشية ومستوى الخدمات على 

ز األوراق التي زادت من معاناة السكانالمواطنين، وملف الكهرباء أحد أبر . 

شركة السعدي للطاقة المشتراة إحدى الشركات المملوكة لحزب اإلصالح والتي تشغل كهرباء عدن بطاقة 

ميجاوات ، هددت اليوم في بيان بقطع الكهرباء عن مديرية المنصورة وعدد من المناطق  60تشغيلية تقدر بــ

الف دوالر ١4حقاتها المالية منذ أشهر والبالغة أكثر من تحت مبررعدم صرف حكومة هادي مست . 

وقالت الشركة في بيان أنها أشعرت مؤسسة كهرباء عدن بأنها ستعلِّق خدمة محطتها في المنصورة، األربعاء 

المقبل، في حال عدم صرف مستحقاتها، مشيرة إلى أن فترة العقد الموقعة بينها وبين كهرباء عدن أوشكت 

اء، قبل إيفاء األخيرة بالتزاماتها المالية للشركةعلى االنته . 

وبررت الشركة بأن مؤسسة كهرباء عدن لم تقم بتعميد التقارير والفواتير الشهرية الخاصة بالشركة، لكي يتم 

، باإلضافة على عدم تسديد المستحقات المالية منذ أكتوبر ٢0٢0صرف مستحقاتها المتأخرة منذ أبريل 

٢0١9، والمبلغ المتبقي من أبريل إلى سبتمبر ٢0٢0إلى مارس  ٢0١9 . 

( دوالر أمريكي حتى أغسطس الماضي١4,877,١84ولفتت الشركة إلى أن أجمالي المبلغ المستحق لها ) . 

وقالت الشركة في مذكرة لها وجهتها إلى المحافظ لملمس بأن وزارة الكهرباء لم تسّدد ما عليها من التزامات 

مليون دوالر ١4تبلغ أكثر من مالية للشركة، والتي  . 

في المقابل فشل االنتقالي الجنوبي في حل أزمة الكهرباء منذ سيطرته على عدن ، رغم الموارد المالية الكبيرة 

التي يصادرها من مؤسسات الكهرباء في عدن والمحافظات التي يسيطر عليها، ويحمل المسؤولية حكومة 

 .هادي

 
 
 
 
 
 
 

ع مع اسرائيل الغضب الشعبي ضد التطبي
 يتزايد في الشارع الجنوبي

شهدت مدينة عدن اليوم السبت تظاهرة كبيرة للمئات من المواطنين رفضاً للتطبيع مع إسرائيل وما  

 .تلى ذلك من ترحيب من قبل قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات

كون هتافات ترفض التطبيع مع إسرائيل وجابت المسيرة الغاضبة شوارع مديرية التواهي، وردد المشار

ومؤيدة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه واستعادة الحرب ألولى القبلتين وثالث 

 .الحرمين الشريفين

واعتبر المتظاهرون التطبيع مع إسرائيل خيانة لقضية األمة العربية واإلسالمية، كما رفع المتظاهرون الفتات 

نشاء قواعد عسكرية واستخبارية مشتركة لإلمارات وإسرائيل في جزيرة سقطرى على البحر العربيتندد بإ . 

كما أحرق المتظاهرون صور ولي العهد اإلماراتي محمد بن زايد وعلم إسرائيل، معبرين عن رفضهم 

الجنوبي على رأسها  لألصوات الجنوبية المنادية بالتطبيع مع إسرائيل، في إشارة إلى قيادة المجلس االنتقالي

 .نائب رئيس المجلس هاني بن بريك الذي ابدى استعداده زيارة تل أبيب

وقال المتظاهرون إن القيادات في االنتقالي المرحبة بالتطبيع مع إسرائيل ال تعبر إال عن نفسها وال تعبر عن 

 .شعب الجنوب الذي يؤكد تمسكه بالقضية الفلسطينية

واألكبر التي تشهدها مدينة عدن منذ إعالن اإلمارات التطبيع العلني مع إسرائيل  وهذه هي التظاهرة الثانية

 .وتأييد المجلس االنتقالي وترحيبه بذلك

وال تزال المدن الجنوبية تشهد حراكاً شعبياً رافضاً لالنسياق وراء التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي من قبل 

راضي الجنوبية أمام جيش الكيان الصهيونيالمجلس االنتقالي الموالي لإلمارات وفتح األ . 

 

أطراف الصراع يف عدن تستخدم الكهرباء ورقة ضغط 
 سياسية ضد املواطنني

 

يشكو عدم اعرتاف املنظمات الدولية  االنتقايل
 احلقوقية بتقاريره بشأن االنتهاكات
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انتشر المئات من الالجئين األفارقة في محافظة لحج ، حيث 

أكدت سكان محليون أن األفارقة يتواجدون بشكل كبير في 

مديرية الحوطة وتبن ، وسط مخاوف من انتشارهم في هذه 

 .األيام

واالحياء واألسواق تملئ وقال السكان إن أرصفة الشوارع 

بالعشرات من الالجئين األفارقة ، مشيرين إلى أنهم ال 

يمتلكون مساكن أو مخيمات ، األمر الذي قد يتسبب بكارثة 

صحية وبيئية مع احتمال إصابتهم بأمراض معدية مختلفة 

 .بينها فيروس كورونا

وحمل السكان ، حكومة هادي والمجلس اإلنتقالي مسؤولية 

ئات من الالجئين األفارقة دون رقابة ، مطالبين تدفق الم

األمراض واالوبئة   بترحيلهم من محافظة لحج قبل انتشار

 .التي يحملها األفارقة معهم

وبحسب تقارير سابقة فإن اإلمارات قبضت على المئات من 

بعد تهريبهم ودفعت أمواال طائلة لعصابات   األفارقة

لتجنيد في عدن وشبوة التهريب ثم أرسلتهم إلى معسكرات ا

 .وحضرموت و جزيرة ميون اليمنية

العارة ، محمد   وكان مدير عام مديرية المضاربة ورأس

عبدهللا الصيني، كشف في اغسطس من العام الماضي عن 

عملية مداهمة لمنطقة الجديمة وعثرت على معسكر متكامل 

لتجميع المتسلين األفارقة، وأشار حينها إلى أن اشتباكات 

لعت بين الجنود والمهربين المسلحين، مضيفا أن الحملة اند

أفريقيا ٢١قبضت على  . 

واتهم ناشطون جنوبيون قيادات في الحزام األمني بإنشاء 

معسكرات خاصة لتهريب األفارقة ونقلهم إلى مدينة عدن 

 .لتلقي التدريبات العسكرية

وكانت حركة شباب أبين الثورية حذرت العام الماضي من 

بير للمهاجرين من الجنسيات أألثيوبية والصومالية تدفق ك

إلى سواحل أبين ولحج وحضرموت بتسهيل من القوات 

اإلماراتية، والتي تعمل على تجنيد هؤالء للقتال معها في 

 .جبهات الساحل الغربي

 

 

 

الختطاف في الوقت الذي تشهد مدينة عدن العشرات من جرائم القتل اليومي والسطو والسرقة باالكراه وا

وجرائم متعدده الحصر لها وال اخر لها منذ اربع سنوات ، لم تعلن األجهزة األمنية عن ضبط أي عصابة تمارس 

النهب او االغتياالت التي طالت خطباء وأئئمة المساجد ، فعدن تشهد مسلسل طويل ومرعب من   السرقة أو

األمنية في صنعاء   ن بينما استطاعت األجهزةمنها باسم مجهول في سجالت األم %90الجرائم التي تم تقييد 

التابعة للحوثيين من ضبط األمن وإحباط مخططات عدائية وتخريبية قبل وقوعها وتمكنت من القبض على 

اآلالف من الجناة خالل الفترة الماضية من العام الجاري ، وكان أخر تلك الجرائم وأكثرها بشاعة جريمة قتل 

لتي اصبحت قضية الشارع اليمنيالشاب عبدهللا االغبري ا  . 

تمكنت االجهزة االمنية في العاصمة صنعاء من إلقاء القبض على خمسة وحوش بشرية ارتكبو جريمة تعذيب 

الشاب عبدهللا االغبري حتى الموت ، الجريمة التي أصبحت اليوم حديث الشارع اليمني والتي تحولت إلى قضية 

العامة وتعد جرائم ابتزاز دخيله على الشعب اليمني   لة بالشرف واألدابكل اليمنيين كشفت عن جرائم اخرى مخ

، جريمة مقتل عبدهللا االغبري،بعد تعذيبه لساعات وقطع شرايين يده وتركه ينزف حتى الموت أثارت سخط 

قيق فيها شعبي عارم في كافة المحافظات اليمنية، لكن الجريمة لم تكشف إال بعد أن أكملت المباحث الجنائية التح

واحالتها للنيابة مع االدلة التي ووثقتها كاميرا مراقبة لتكشف كافة تفاصيل الجريمة التي ابتدت بالضرب 

والتعذيب لساعات حتى الموت وحاول المجرمون أن يتخلصوا من الجريمة بقطع وريد المجني عليه الشاب 

التابع لوزارة الداخلية الخاضعة ” إلعالم األمنيا“( عاماً وتشير رواية أمنية نشرها موقع ٢4عبدهللا األغبري )

لسيطرة الحوثيين، إلى أن األغبري يعمل لدى هؤالء األشخاص في متجر لبيع الهواتف الخليوية وسط العاصمة 

اليمنية صنعاء. وقال الموقع إن الُمتهمين الخمسة قاموا باالعتداء على الشاب ضرباً وتعذيباً باستخدام أسالك 

ال “تى فارق الحياة، بعد أن زعموا أن المجني عليه سرق هواتف من المحل التابع لهم، مضيفاً أن الكهرباء ح

 .”دليل على دعواهم

ولفت الموقع إلى أن فريق األدلة الجنائية الحظ وجود آثار ضرب وتعذيب ُمبرح في أنحاء جسم الضحية. 

ين من أغسطس/آب الماضي، وانتشرت مقاطع وبحسب كاميرا المراقبة، فقد وقعت الجريمة في السادس والعشر

الفيديو، خالل االيام الماضية كالنار في الهشيم وأثارت غضباً يمنياً واسعاً ، أدت إلى خروج مظاهرات شعبية في 

عدد من المحافظات رفضا للجريمة وللمطالبة بسرعة اعدام الجناة ، ماورا جريمة االغبري كان احد ابرز 

ي والذي كشف ايضاً من قبل الجهات االمنية التي تمكنت من ضبط الجناة ومعرفة ماورا تساؤالت الشارع اليمن

ء الجريمة ، فاحدي المحادثات بين المجني عليه واحد اقربائة كشفت ظلوع القتله بعصابة ابتزاز ودعاره ، 

، وفي  وكشفت المحادثة عن حقائق صادمة كانت تحدث داخل المحل التجاري الذي عمل فيه خمسة ايام

المحادثات يكشف االغبري ان هذه المحالت مجرد غطاء لممارسة أعمال دعارة واسعة النطاق ، ويتحدث 

االغبري في هذه المراسالت مع احد اصدقائه ويخبره انه عثر على ذاكرة ميموري مملوكة لصاحب المحل وفيها 

دثات ان هناك عمليات اغتصاب ودعارة تتم مقاطع فيديو مخلة باالداب مع فتيات ، ويقول االغبري في هذه المحا

 . مع فتيات جميالت ، واخبر صديقه بانه سيغادر العمل قريبا وبعد محاسبته ماليا

، اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في ٢0٢0سبتمبر  ١١أكدت شرطة أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة 

محمد األغبريو أوضحت أنه تم تحويل المتهمين مع ادوات  قضية تعذيب و مقتل الشاب عبد هللا قايد عبد هللا

سبتمبر الجاري. و أشارت  5الجريمة و تقرير االدلة الجنائية و ملف التحقيقات إلى نيابة شرق العاصمة في 

اغسطس/آب الماضي، بعد ساعات من ارتكابهم الجريمة ٢7إلى ان ضبط الجناة تم بتاريخ  . 

مع الواقعة تم وفق القوانين، و كأي جريمة جنائية و احيل المتهمون الى و لفت إلى أن تعاطي الشرطة 

التحقيقات و تم مواجهتهم بالحقائق التي اكدت تعذيبهم المجني عليه بقسوة و وحشية حتى فارق الحياة، ما يدل 

في القضية  على الميول اإلجرامي الخطير الذي لديهم ،و دعت شرطة العاصمة النيابة و القضاء إلى سرعة البت

 .و انزال اقصى درجات العقوبة بالمتهمين

 

 

ماذا لو حدثت جرمية تعذيب وقتل األغربي يف عدن هل 
 سيلقي اجلناة جزاءهم

 

التحالف ينشر املئات من األفارقة يف 
 حلج

 


