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 2صفحه 

 

 

أعلن بيان قبلي في محافظة شبوة اليوم الجمعة حمل 

 فشل سلطات بن السالح في مدن ومناطق المحافظة بعد 

 .عديو حماية أبناءهم من االغتياالت

طة وفي بيان صادر عن عن قبائل آل باعوضة , حمل ,السل

تي المحلية في محافظة شبوة مسؤولية عملية االغتيال ال

 طالت الجندي في قوات النخبة زكريا عبدالله باعوضة ,

 . أمس الخميس , في منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة

ا ل كانووقال البيان, إن المسلحين الذين نفذوا عملية االغتيا

بعد  على متن سيارة تجول في المنطقة منذ الصباح , ومرت

’ اضالعملية في نقاط األمن التابعة لسلطة شبوة دون اعتر

موضحا أن منفذي هذه العمليات يخرجون من المعسكرات 

 .والقيادات تعرف عنهم كل شي

ودعا البيان أبناء القبيلة إلى حمل السالح للدفاع عن 

حال واجهت سلطات بن عديو أنفسهم متوعدة بالرد في 

 .قرارهم أو منعتهم من حمل السالح

ات وكان المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات قد اتهم مليشي

 اإلصالح بالوقوف وراء عملية االغتيال واتهمها بعرقلة

 .اتفاق الرياض

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رات قيادي في الحراك: استمرار التفجي
واالشتباكات بعدن عمل مبرمج من 

 طرفي الصراع

ن قال القيادي في الحراك الجنوبي د.عبد الرحمن الوالي أ 

رمج مسلسل االشتباكات والتفجيرات في عدن مقصود ومب

 من قبل أطراف الصراع.

ي أن ما يحدث ف” تويتر” وأوضح الوالي في تغريدة على 

 عدن غير مفهوم لماذا المعنيين بأمن عدن يرفضون منذ

منع سحب السالح وسنوات القيام بحمله واسعه ومتواصلة ل

 التجول به.

ا وهاجم الوالي األجهزة األمنية في عدن حيث تساءل : لماذ

لمتسببين ال يوقفون التفحيط باألطقم األمنية ويحاسبوا علنا ا

 بالحوادث, بناء دوله مهمل عمدا, مؤسف.

 

  

ن من الجنوبيينائب وزير الخارجية في العاصمة صنعاء حسين العزي , اإلساءات التي طالت أعراض   أدان

 . قيادات وناشطين ومحسوبين على حزب اإلصالح

وال االصالح  ال نحن وال االنتقالي-ال ينبغي ألحد” وقال العزي في سلسلة تغريدات له على حسابة في تويتر ,

 أن يسمح ألي متطاول على األعراض بالعبور دون جزاء ومحاسبة ومن هذا المنطلق أدعو-وال أي من الفرقاء

علي محسن وحزب اإلصالح إلى إدانة ماصدر عن أبواقهم بحق أهلنا في جنوب الوطن مع سرعة المسن/

 ” تسليمهم للقضاء )دعونا نحتفظ بالحد األدنى من أدب االختالف

ه وأشار العزي إلى أن المعلومات حول األبواق التي تطاولت على أعراض أهلنا في جنوب الوطن, تؤكد أن هذ

 محسن شخصيا , ومن قيادة اإلصالح وفي اعتقادي هذا المستوى من الفجور في األبواق مقربة من علي

قالي لن الخصومة يبعث على األسى واألسف أن اإلساءة لألعراض بالنسبة لنا خطوط حمر وخصومتنا مع االنت

 .تمنعنا عن شجبها وإدانتها

العبور يسمح ألي متطاول ع األعراض ب أن-ال نحن وال اإلنتقالي وال االصالح والأي من الفرقاء-الينبغي ألحد

 دون جزاءأومحاسبة

 ومن هذاالمنطلق

أدعو المسن/علي محسن وحزب االصالح إلى إدانة ماصدر عن أبواقهم بحق أهلنا في جنوب الوطن مع 

 سرعة تسليمهم للقضاء

 )دعونا نحتفظ بالحداالدنى من أدب االختالف(

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ح اغتتيغ  حح  النخبة الشبوانية تتهم حزب اإلصال
 حفرادهغ وتتوع  اغلرد

ريا العاقل باغتيال أفرادها أخرها اغتيال الجندي في النخبة زك  اتهمت قوات النخبة الشبوانية سلطات بن عديو

 .أمس الخميس في ميفعة

ة تمرالمسؤولية الكاملة مايحدث من اغتياالت مس  وحملت قيادة النخبة بالمحافظة قوات هادي وحزب اإلصالح

 .لجنود النخبة الشبوانية واعتقاالت تعسفية

وات الرصاص على الجندي زكرياء العاقل واردوه قتيالً أمام الق  وكان مسلحون اغتالوا أمس الخميس اطلقوا

 .التابعة لهادي دون أن تحرك ساكنا ,والذا المسلحون بالفراد الى جهة مجهولة

ات توعدت بالثأر للجندي زكريا مطالبين بخروج الجماعمن جانبه اصدر مشائخ ووجهاء آل باعوضه بيان 

 .اإلرهابية من المحافظة

تحرك  كما حملوا بن عديو المسؤوليه في تصفيه الجندي زكريا موضحين أن القوات األمنية في ميفعة لم

 .ساكنا وتركت القتلة يمرون من أمامهم دون القيام بأي أجراء رغم علمهم بارتكاب الجريمة

 

مسؤو  حوثي ي عو علي محسن األحمر وحزب اإلصال ح 
 لالعتذار للجنوب على خلفية اإلسغءات األخيرة

 

 ح قبغئل شبوة تعلن حمل السال
 ض  سلطغت ان ع يو
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ة في خطوة وصفت بأنها قرار سعودي نهائي بطي صفح

, قوات الحماية الرئاسية التابعة لهادي أو إعادتها إلى عدن

أقدمت قيادة التحالف في عدن على إرسال تعزيزات 

عسكرية بآليات ومدرعات إلى قصر معاشيق مقر إقامة 

 .حكومة المحاصصة

قاعدة وأكدت مصادر مطلعة أن تعزيزات عسكرية غادرت 

 التحالف في عدن واتجهت نحو قصر معاشيق, وبحسب

اجه المصادر فإن التعزيزات العسكرية والعتاد الذي تم إخر

صر وإرساله إلى القصر سيتم توزيعه ونشره بمحيط الق

قصر وداخل باحته لتكريس سيطرة القوات السعودية على ال

ية بشكل نهائي وإلغاء فكرة السماح لقوات الحماية الرئاس

س التابعة لهادي بالدخول إلى عدن مع استمرار رفض المجل

ت االنتقالي الجنوبي ووجود معارضة قوية من قبل اإلمارا

 .الواقفة خلف االنتقالي

خطوة الرياض وعلى الرغم من أنها تأتي وسط مخاوف من 

تعرض قصر معاشيق لهجوم من قبل قوات االنتقالي 

م تنفيذ للسيطرة عليه وطرد حكومة المحاصصة لعد

التزاماتها في اتفاق الرياض, إال أنها اعتبرت من قبل 

تفاق مراقبين أنها بمثابة إعالن فشل تنفيذ أحد أهم بنود ا

رية من الرياض والذي يقضي بإخراج االنتقالي لقواته العسك

ع مدينة عدن وإحالل قوات اللواء األول حماية رئاسية التاب

عاشيق ومحيطه لهادي بهدف توليه مهمة حماية قصر م

 ً  .عسكريا

المراقبون قرأوا التطورات في عدن بأن الرياض لجأت 

مدعوم للتسليم باألمر الواقع ونزلت عند مطالب االنتقالي ال

من اإلمارات وبسبب التزام الرياض ووعودها لهادي بأن 

تعمل على إعادة قواته إلى عدن بغرض حماية مسؤوليه 

ة ت لتوفير هذه الحمايوحكومته أمنياً وعسكرياً فقد لجأ

بنفسها مستخدمة قواتها وعتادها العسكري الموجود 

بقاعدتها جنوب المدينة, لتصبح عدن خاضعة لسلطة 

وحكومة يديرها السفير السعودي ووزرائها خاضعون 

 .لحراسة جنود سعوديين

 

  

 ال جندي من النخبةهدد المجلس االنتقالي بمواجهة السلطة المحلية بمحافظة شبوة, على خلفية اغتي

 الشبوانية برصاص مسلحين يتبعون حزب اإلصالح.

كتوف وقال المجلس االنتقالي في بيان نشره ناطقه الرسمي علي عبدالله الكثيري, أكد فيه أنه لن يقف م

تواصل مسلسل االستهداف للنخبة الشبوانية.”األيدي أمام ما سماه بـ  

, عبر مة هادي وحزب اإلصالح؛ تصر على تعطيل اتفاق الرياضوأضاف أن السلطات في شبوة الموالية لحكو

دورها  دعم أعمال القتل والقمع واإلرهاب واالعتقاالت والمطاردة التي استهدفت النخبة الشبوانية, انتقاماً من

 في محاربة العناصر المتطرفة في المحافظة, حسب وصفه.

ع ودة انتشار النُّخبة في المحافظة, وأن قموأوضح الكثير أن الشق العسكري التفاق الرياض يضمن ع

الت عناصرها من قبل السلطات يهدف إلى تعطيل ذلك الجزء من االتفاق, داعياً السعودية إلى إدانة االغتيا

نص البيان. وإلزام اإلصالح بتنفيذ ما عليها كشرط أساس للمضي في تنفيذ ما تبقى من بنود االتفاق, حسب  

علوي غتالوا اليوم الخميس, الُمجند في النُّخبة الشبوانية زكريا عبدالله مبارك الوكان مسلحون مجهولون ا

دين أن قوات تتبع ال”العاقل“باعوضة المشهور بلقب  منطقة , بالقرب من سوق الصيد في جول الريدة, مؤك ِّ

 ً ك ساكنا .األمنية كانت ُمتواجدة بالمحيط ولم تُحر ِّ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

هلطغولة على هغدي وحكومتاالنتقغلي يه د اقلب ا  

ر في تهديد هو األقوى من نوعه منذ عودة حكومة هادي المناصفة بينه وبين المجلس االنتقالي هدد األخي

 الرئيس هادي بقلب الطاولة عليه إذا لم يلتزم بما عليه من إيفاءات تجاه المواطنين في عدن والمناطق

 .الجنوبية األخرى ومن ذلك صرف المرتبات

الروسي, ” كسبوتني“ابلة لرئيس دائرة العالقات الخارجية للمجلس االنتقالي عيدروس النقيب لموقع وفي مق

 .هدد النقيب هادي بالقول إن دعم المجلس للحكومة لن يستمر إال ما النهاية

 ل بعضهموأوضح النقيب أن حكومة المحاصصة عليها تسديد رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر والذين وص

تقالي إلى عام كامل, باإلضافة إلى تحسين الخدمات, وهو ما قُرأ من قبل مراقبين بأنه تهديد جديد يوجهه االن

ان هيئة على لسان أحد قيادات الصف األول باالنقالب على الحكومة وذلك بعد التهديد السابق الذي تضمنه بي

عيين نائب بن دغر رئيساً لمجلس الشورى وت رئاسة االنتقالي بشأن قرارات هادي األخير التي تضمنت تعيين

لرياضعام من خارج السلطة القضائية وجميعها تمت بدون التوافق مع االنتقالي وفق ما ينص عليه اتفاق ا . 

 
  

اتفغق  االنتقغلي يتوع  الشرعية في شبوة ويتهمهغ اتعطيل
 الريغض

 

التحغلف اع ن يقرر إلغغء عودة قوات هغدي 
 الرئغسية إلى معغشيق ويتخذ خطوة ا يلة
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ر ليست احتجاجات بطريقة جديدة, وإن كانت حوادث السي

 المرعبة التي رصدت ألطقم أمنية تابعة لقوات المجلس

اضية ي الجنوبي الموالي لإلمارات خالل األسابيع الماالنتقال

التي  , تعكس الحالة النفسية التي وصلت إليها تلك القوات

كثر تنتظر صرف مرتباتها من قبل حكومة المحاصصة منذ أ

من ستة شهر , لكن الالفت للنظر أن حوادث سيارات 

ت الشرطة واألمن واألحزمة التابعة لالنتقالي التي أصبح

حال سكان مدينة عدن , وتحولت من وسيلة لحفظ لسان 

إلى  األمن والسكينة العامة للمواطنين وتنظيم خطوط السير

ير أداة رعب تثير مخاوف المواطنين بسبب االرتفاع الكب

وغير المسبوق لحوادثها في الشوارع العامة واالحياء 

 . السكنية

مصادر محلية أكدت أن حوادث أطقم االنتقالي بعدن 

 دهسها للناس والسيارات والمحالت وأعمدة اإلنارة وحتىو

المساجد لم تسلم مرعبة , ومعدل تنامي تلك الحوادث 

 يتجاوز كل الحدود ويضع أكثر من تساؤل حول األسباب

 التي أدت إلى ذلك التهور والطيش والحالة الهيستيرية

 . لسائقي تلك األطقم

ر أوساط عناصمصادر محلية أكدت أن انتشار المخدرات في 

أدت  االنتقالي تقف كسبب وراء ارتفاع تلك الحوادث التي

اة إلى إزهاق أرواح العشرات من المدنيين, باإلضافة إلى وف

عدد من منتسبي القوات التابعة لالنتقالي جراء تلك 

 .الحوادث

اعي ودعا العشرات من الناشطين في مواقع التواصل االجتم

ث ث من حوادث باتت تحدالسلطات في عدن إلى وقف مايحد

ن بين ساعة واخرى , مشيرين إن التهور والسرعة ال يمك

قصيرة أن يكونا سبب لتلك الحوادث التي انتشرت منذ فترة  

. 

ل وقالو إن نفس القوات التابعة لالنتقالي لم تشهد خال

فترة األعوام الماضية تنامي مثل تلك الحوادث , باستثناء ال

 .القليلة الماضية

الناس  الناشطين قيادة االنتقالي بالزام قواتها احتراموطالب 

 ووقف التهور والسرعة والتفحيط واالستعراض المميت

 . بأطقم يفترض بها حماية الناي ال تخويفهم

ث وجراء تصاعد السخط الشعبي في عدن من ارتفاع حواد

عدن , السير من قبل أطقم االنتقالي, أقرت اللجنة األمنية ب

ألطقم واآلليات العسكرية, وتواجدها في منع تحركات ا

األماكن العامة, خارج المهام األمنية الرسمية , وضبط 

, ” المركبات غير التابعة للوحدات األمنية والعسكرية

 تطبيق طوق أمني على عدن بمشاركة“وشملت اإلجراءات 

 جميع الوحدات األمنية والعسكرية وفق ذات المصدر , إال

ار الظاهرة وتصاعد المخاوف والسخط أن الرد كان باستمر

  الشعبي

 
 
 
 
 
 
 

 

  

ياض, زعمت حكومة المحاصصة الجديدة بقيادة معين عبدالملك في أول جلسة لها في العاصمة السعودية الر 

أن تحسين الخدمات وصرف الرواتب ووقف تدهور االقتصاد وإنهاء االنفالت األمني من أهم أولياتها 

 .الرئيسية

لك دت في حال عودتها بالعمل على إيجاد تنفيذ تلك المهام بما ينهي معاناة المواطنين , وبعكس كل تووع

قتيل , ومع ذلك تفاءل المواطن الجنوبي خير  62الوعود عادت حكومة المحاصصة وتم استقبالها بأكثر من 

ل تتوقف االنفجارات , قبيومنح تلك الحكومة مهله حتى تتمكن من استعادة زمام األمور وتهدا األوضاع و

ريال وتراجع  236عودتها واثناء عودتها تراجع سعر صرف الريال الى ادنى المستويات ووصل الدوالر سعر 

ريال , ورغم ان التراجع كان وهمي ولصالح الصرافين الذين استغلوا  026ريال إلى 662السعودي من 

أيام فقط ,  من وراء تلك العملية مئات الماليين بعدالفرصة لشراء العمالت الصعبة بأسعار مخفضة ليكسبوا 

مة عادت أسعار الصرف لالرتفاع وعادت أسعار المواد الغذائية واالساسية لالرتفاع ايضاً , وغابت الحكو

 . وأغلقت على نفسها كافة أبواب قصر المعاشيق

ال ت معاناة الناس معاناة, وطخالل األيام الماضية تصاعدت المطالب االقتصادية لحكومة معين للتدخل وزاد

, انتظار عشرات اآلالف من الموظفين الذين عقدوا اآلمال على حكومة شراكة بين االنتقالي وتيارات هادي

والين ولكن تضاءلت كل األمال وفقد الجميع الثقة بتلك الحكومة التي وعدت وتوعدت وسوقت الوهم لكل الم

عدن  اً يوما بعد أخر, وال انهت معاناة انقطاع التيار الكهربائي فيلها, فال حسنت الخدمات التي تزداد تدهور

عارعلى األقل, وال صرف رواتب موظفين الدولة وال أوقفت تدهور سعر صرف العملة وأوقفت ارتفاع األس . 

ك المركزي قطعاً لم تشل حكومة المحاصصة والشراكة الجديدة التي بشر رئيسها في أول لقاء جمعة بقيادة البن

عقب عودتها مطلع الشهر الجاري , بإنهاء حالة االضطراب االقتصادية واالنتقال الى مرحلة االستقرار 

ي خطوة والتنمية , لكن حتى اليوم لم تقدم حكومة معين عبدالملك أي خطة اقتصادية ولم تقدم على تنفيذ أ

يوم زادت معاناة أبناء الجنوب ملموسة للناس , وكل ما قدمته وعود كالمية ال وجود لها على الواقع , ال

 .بحضور هذه الحكومة في عدن

ار وتفاقمت معاناة المواطنين واصبح أبناء عدن يبحثون عن مياه نظيفة وعن كهرباء وعن امن واستقر

كبيرة من  وسكينة عامة مفقودة, تلك المطالب التي تعد أدنى الحقوق المكتسبة ألي مواطن أصبح تحقيقها أمل

ألنها في  , ومع ذلك ال تلتفت تلك الحكومة لمعاناة الناس وال تسمع أناتهم وال صيحاتهم ليس قبل المواطنين

دن جزيرة المعاشيق معزولة عن الناس وحسب بل ألنها عاجزة وغير مسئولة , ففي الوقت الذي تناشد ع

تهرب تلك  وتعليم , وسكانها تلك الحكومة بتوفير أدنى متطلبات الحياة بكهرباء ومياه وأمن واستقرار وصحة

ها بينما الحكومة نحو االهتمام بصنعاء وكيفية النيل من الحوثيين , تشغل نفسها بمحافظات خارج سيطرت

طع حل فشلت فشالً ذريعاً في تحقيق أي نموذج لها في مدينة عدن ومدن الجنوب , ومع إدراكها أن من لم يست

ت نطاق أكبر , إال أن تلك الحكومة تناقش خطط مشاكل حي من أحياء عدن لن يستطيع حل أي مشكلة ذا

اسة الوضع لحصار صنعاء واستعادة اإليرادات التي تذهب لصالح الحوثيين , وفوق ذلك قامت بتشكل لجان لدر

افظات اإلنساني في المحافظات الشمالية , وفي الوقت نفسة تجاهلت كل المطالب اإلنسانية في عدن والمح

 .الجنوبية

وبية قول الصحافي الجنوبي المعروف علي منصور مقراط المشهد في عدن والمحافظات الجنونتيجة لذلك ي

لفت الى انه يبعث على الخوف والقلق واإلحباط, بسبب تفاقم انهيار األوضاع األمنية والمعيشية والخدماتية , و

وتقييمي  تقديراتي ورغم تواجد الحكومة في عدن التي يعلق عليها بصيص من اآلمال إال أنني شخصيا وحسب

م قبل 6602للمشهد الحالي جنوبا هو االسوأ , الفتا حتى األحداث التي مرت منذ اجتياح الحوثيين الجنوب في 

راج تحريرها وماتلتها من الصراعات الجنوبية في عدن وأبين كان الناس يمشون حياتهم واألمل موجود النف

يتبدد تدريجيا إلى درجة اإلحباط أحياناسياسي ومعيشي يلوح في األفق. إال أن ذلك بداء  . 

األمن بال وتابع قائال : كصحفي ارصد بحصافة ما يجرى ومعاناة الناس التي وصلت إلى الحضيض الجيش و

نفطية  رواتب لستة أشهر متتالية والعملة تنهار واألسعار نار والكهرباء طافي في عز الشتاء وأزمة مشتقات

الف ريال. والتأمين المادي للجبهات من الغذاء وغيره 62لت والدبة البنزين بحتى حركة المواصالت اشت

توقف من الحكومة, كل ذلك يحدث والحكومة عاجزة منذ وصولها وفوق رؤوس أعضاؤها تنهال صواريخ 

 . اإلجرام لم تستطع حلحلة الشيء اليسير من الملفات المسموحة

حكومة معين لم تعين حح  في ع ن ولم تسمع حنغت 
 المواطنين

 

ع ن .. المخ رات تقف وراء ارتفغع 
 حوادث حطقم االنتقغلي
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مال ولى اليوم الخميس عاحتجز أفراد المنطقة العسكرية األ

 .كهرباء مديرية تريم

 وقالت مصادر محلية إن جنود نقطة السويري التابعين

للمنطقة العسكرية األولى, قاموا باالعتداء على عمال 

ي على كهرباء تريم, أثناء قيامهم بحملة قطع التيار الكهربائ

 .الذين لم يسد دوا الفواتير

طة احتجزوا مسؤول وأشارت المصادر إلى أن أفراد النق

ر قانوني . الحملة ومحامي فرع كهرباء تريم, بدون أي ُمبر ِّ

وبحسب المصادر فإن طقماً أمنياً كان يرافق موظفي 

ك ساكناً إزاء اعتداءات جنود  الكهرباء إال أنه لم يُحر ِّ

 .المنطقة العسكرية األولى

 ويواصل أفراد نقطة السويري االعتداء على المواطنين

 االسبوع الماضي على رجل ُمسن ٍّ من آل جابر حيث اعتدت

 .في منطقة الغرف , وقاموا بضربه بأعقاب البنادق

وحمل المواطنون المنطقة العسكري األولى مسؤولية 

 .استمرار االنتهاكات ضد المواطنين

  

 
 
 
 

احتجاجات تطالب باإلفراج عن 
 المختطف الشيباني في عدن

يباني لشيخ عبدالقادر الشتواصل قوات االنتقالي اعتقال ا 

عاماً( منذ اختطافه في نوفمبر العام الماضي بعدن. 06)  

اجية ونظمت أسرة الشيباني وعدد من الناشطين وقفة احتج

ف , للتضامن والمشاركة في حملة إعالمية للمطالبة بالكش

 عن مصيره وإطالق سراحه.

سرة تدعوكم أ ”وقالت أسرة الشيباني في بيان مقتضب, 

اركة المختطف عبدالقادر الشيباني للتضامن والمش الشيخ

في حملة إعالمية للمطالبة بالكشف عن مصيره بعد 

أثناء سفر إلى  6666أكتوبر  36اختطافه من عدن في 

”.القاهرة للعالج  

ة, وتنطلق مساء اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت مك

الحملة االعالمية تعلى مواقع التواصل تحت هاشتاغ: 

لقوا_المختطف_الشيباني.#اط  

, اختطف مسلحون 6666نوفمبر العام الماضي  6وفي 

صورة في حي المن  الداعية الشيباني,  يتبعون االنتقالي,

 بعدن, وأخفوه ولم يفرجون عنه حتى اليوم.

 

  

لى جاً عأعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين اليوم الخميس بدء إضراب جزئي عن العمل احتجا

 .استمرار تجاهل حكومة المناصفة صرف مستحقاتهم ورفع عالواتهم

األحد  ودعت النقابة في بيان لها المعلمين الجنوبيين إلى العصيان عن العمل وعدم الذهاب إلى العمل يومي

لتجاهل أن استمرار ا يناير الجاري إلى منتصف فبراير القادم, مؤكدة 62واالثنين من كل أسبوع, ابتداًء من 

 .الحكومي تجاه مطالب النقابة سيؤدي إلى عصيان شامل

 .وبحسب البيان فإن العصيان سيترافق مع خطوات تصعيدية ستُعلن عنها النقابة في حينه

س الوزراء رئي“واتهمت النقابة , حكومة المناصفة التنصل من االتفاقيات التي سبق وأن وقعتها النقابة مع 

ؤولي والتعليم والمالية والخدمة المدنية, وممثل األمم المتحدة وقيادة التحالف ومسونائبه ووزراء التربية 

 .”المجالس المحلية

ر احتجاجات متواصلة جراء استمرار التدهو  وتشهد المؤسسات الحكومية في عدن والمحافظات الجنوبية

 .المعيشي, والتجاوزات القانونية من قِّبل حكومة هادي

 

ع ن نقغاة المعلمين الجنوايين تعلن خطوات تصعي ية ج ي ة في  
 

حضرموت.. المنطقة العسكرية األولى 
 تواصل انتهغكغتهغ ض  المواطنين
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ير منعت نقطة أمنية تابعة ألمن عدن الموالية لشالل شايع المد

السابق لألمن عميد األسرى الجنوبيين احمد عمر العبادي 

المرقشي من دخول جزيرة العمال في مديرية خور مكسر 

 .الصطياد السمك

يس وكشف عميد األسرى الذي كان معتقالً لسنوات منذ عهد الرئ

ون, صنعاء وأفرج عنه الحوثيالسابق علي عبدالله صالح في 

دن عن قيام أفراد نقطة حراسة جزيرة العمال في خور مكسر بع

 .من منعه من دخول الجزيرة كباقي المواطنين

ي وقال المرقشي إنه ذهب مساء أمس اإلثنين الصطياد السمك ف

ة جزيرة العمال بخور مكسر, وعند مدخل الجزيرة نقطة عسكري

رقشي أنه عرف بنفسه عند تتبع صامد سناح, وأضاف الم

د عمر عميد األسرى الجنوبيين احم“الجندي التابع للنقطة بأنه 

يرة طالباً منه السماح له بالمرور لدخول الجز” العبادي المرقشي

نه الصطياد السمك, وأن أفراد النقطة منعوه من الدخول وطلبوا م

 .االنتظار

لنقطة قائد اوأضاف أن مسؤول الحراسة قال له بأنه سيبلغ نائب 

ل ثم محمد حكيم وأنهم بانتظار الرد, وبعد فترة سمحوا له بالدخو

 .منعوه من جديد من المرور وطلبوا منه الرجوع

ذي رجعت أدراجي وأنا ألعن اليوم ال“وقال المرقشي في منشوره 

 .”جعل الجزيرة قطاع خاص

 وطالب المرقشي في منشوره محافظ عدن ومدير أمنها السابق

إلى متى إغالق جزيرة “يع, موجهاً إليهم بالتساؤل شالل شا

, مؤكداً على أنه يخص بهذا التساؤل مدير أمن عدن ”العمال

فتح  السابق شالل شايع, في إشارة إلى أن شايع هو صاحب قرار

 .الجزيرة من عدمه

 

  

 
 
 

أزمة وقود خانقة تجتاح أبين وسط 
رعيةاستمرار الصراع بين االنتقالي والش  

على  يريات محافظة أبين أزمة وقود خانقة لليوم الثالثتشهد مد

 التوالي وسط انهشار للسوق السوداء وارتفاع األسعار.

ألف ريال  66وقال مواطنون أن سعر دبة البترول وصلت الى 

 وسط انتشار للسوق السوداء .

وحمل األهالي االنتقالي والشرعية مسؤولية خلق أزمة في 

عاتهم.بة بعدم إقحام المواطنين في صراالمشتقات النفطية, مطال  

 

 

ابية, تحصل اعتبر الحوثيين قرار إدارة الرئيس األمريكي المنتهية واليته دونالد ترامب بتصنيفها كجماعة إره

 .حاصل للدور األمريكي في الحرب باليمن منذ ست سنوات

ي مريكي ال يمثل في مضمونه أالموقف األ” محمد عبدالسالم اليوم إن ” وأكد الناطق الرسمي للحوثيين 

 .جديد, بل كشف الدور األمريكي في الحرب على الشعب اليمني وخروجه إلى العلن

ارات في إلى أن أمريكا استخدمت كل خياراتها ضد الشعب اليمني منذ عقود عبر تدخل السف  وأشار عبد السالم

لة للسالمالحكم والتدخل في كل الحروب والفتن العسكرية والقرارات المعرق . 

إلدارة كل ولفت عبدالسالم إلى أن التصنيف األمريكي للجماعة في قائمة اإلرهاب يأتي بعد أن استنفدت هذه ا

 ,“ خياراتها ضد الشعب اليمني

لقرار لن وتوعد بالرد على هذا التصنيف بالوقت والمكان المناسبين وفقاً لما تقرر قيادة الجماعة , مؤكداً أن ا

رضون ار وأثار سياسية واقتصادية وإنسانية كون األمريكان عبر أدواتهم في المنطقة يفيكون له أي أضر

 .حرباً وحصار على الشعب اليمني منذ ست سنوات

عيش الشعب اليمني ال يعيش على تقديمات المنظمات, بل ي” وحول التداعيات المحتملة قال عبدالسالم إن 

الطبيعية بحالة من التكافل والسعي الستثمار الموارد ”. 

ضع لرفع العديد من الدول صنفتها أمريكا إرهابية, وإيران اليوم برغم المعاناة تستفيد من الو” ولفت إلى أن 

وقلل من اأر التصنيف سياسيا واقتصاديا وإنسانيا ألننا قطعنا كل هذه المراحل” قدراتها الداخلية   . 

عنيهم , للتأكيد أن التصنيف األمريكي ال ي” ر الله أنصا” وكشف عبدالسالم عن تواصل المجتمع الدولي مع 

 .“ وأكدوا أن أمريكا تتصرف بتهور في مختلف القضايا

فيه وتزامنت تصريحات ناطق الحوثيين مع تصريحات لنائب وزارة خارجية صنعاء , حسين العزي , أكد  

لى الله وحاربونا أكثر, سنتوكل عتعالوا ” ” استعداد الجماعة لكل الخيارت وخاطب أمريكا والسعودية بالقول 

 .”أكثر وسنعتمد على أنفسنا أكثر ونتحداكم وسننتصر عليكم

 

 
 
 
 
 
 
 

 االنتقغلي يعتزم إعغدة العمل اقرار اإلدارة الذاتية ردًا على انقالب
 هغدي واإلصال ح

من  يباتأفادت مصادر خاصة مقربة من قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي في عدن للجنوب اليوم عن تسر

ابقاً المجلس تتحدث عن مساعي لالنتقالي إلعادة العمل بقرار اإلدارة الذاتية الذي أصدرته قيادة المجلس س

 .قبل تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض

ى تعنت الرئيس هادي وإصراره عل“وقالت المصادر إن إعادة العمل باإلدارة الذاتية سيكون رداً قوياً على 

لس حسب ما وصفت المصادر نقالً عن قيادات بالمج” الرياض عبر القرارات األحادية األخيرةإفشال اتفاق 

 .سربت هذه المعلومات

تي وكان المجلس االنتقالي قد أصدر بياناً هدد فيه باتخاذ خطوات مناسبة رداً على قرارات هادي األخيرة ال

اق الرياضرفضها االنتقالي ووصفها باالنقالب الصارخ والفاضح على اتف . 

ن عدن وقالت المصادر إن التحركات الجديدة لالنتقالي أتت بعد اتصاالت جرت بين قيادات المجلس في كل م

 .وأبوظبي والرياض والقاهرة

منصب  ولفتت المصادر إلى أن خطوة االنتقالي مزعجة للسعودية التي فرضت على هادي تعيين بن دغر في

لس لرياض تسعى إلعادة بن دغر إلى عدن على الرغم من رفض المجرئيس مجلس الشورى, مشيرة إلى أن ا

 .االنتقالي الجنوبي تعيينه

 

يالحوثيين جغهزون للرد لمواجهة التصنيف األمريك  
 

وع ين )المرقشي( ممنعمي  األسرى الجنواي
 من دخو  جزيرة العمغ  في ع ن
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ر تشهد محافظة عدن منذ اليوم اإلثنين أزمة خانقة في توفي 

المشتقات النفطية, حيث توقفت عملية تموين المحطات 

ومة فيها حكالرئيسية في كافة مناطق المدينة التي تتواجد 

 .المحاصصة

ت وبحسب مصادر محلية فإن محطات المشتقات النفطية أوقف

ار واسع البيع بعد نفاد الكميات المتواجدة لديها, في مقابل انتش

سعة  لمظاهر السوق السوداء حيث وصل سعر الصفيحة البنزين

ألف ريال 02لتراً إلى  66 . 

هده تش أزمة المشتقات النفطية تأتي في خضم صراع كبير

ة بدفع حكومة المحاصصة على احتكار استيراد المشتقات النفطي

مد من السعودية التي تسعى لسحب البساط من تحت اقدام اح

 العيسي نائب مدير مكتب الرئيس هادي والذي يشاركه في

 .استثماراته نجل هادي وقيادات في حزب اإلصالح

 

 

 

 هي اً تحركغت إمغراتية لتشكيل تحغلف لمواليهغ تم
 النقالب ج ي  ض  هغدي

حالف في لقاء اعتبره مراقبون بأنه تحضير إماراتي لتشكيل ت

الب سياسي للقوى الموالية لها والمناهضة لإلصالح يمهد النق

 جديد على الرئيس هادي, التقى أمين عام المجلس االنتقالي

م الجنوبي الموالي لإلمارات فضل الجعدي بأمين عام التنظي

 الناصري أبرز خصوم اإلصالح في تعز, الوحدوي الشعبي

 .عبدالله نعمان القدسي

ونقلت وسائل اإلعالم اإلماراتية خبر اللقاء بين نعمان 

والجعدي, األمر الذي يؤكد أن الترتيب للقاء كان من قبل 

 .أبوظبي

ُكرس  وبحسب ما نشرته وسائل إعالم االنتقالي والناصري فقد

ادي جهود التصدي لمساعي ه“اللقاء لمناقشة توحيد ما أسميت 

ن لالنقالب على اتفاق الرياض ورفض قراراته األخيرة بشأ

ن نائب تعيين احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى وتعيي

 .”عام من خارج السلطة القضائية

وكان التنظيم الناصري قد أصدر بياناً مشتركاً مع الحزب 

هادي  االشتراكي أعلنا فيه موقفهما الرافض لقرارات

تورواعتبروها قرارات أحادية ولم تتم بالتوافق ومخالفة للدس . 

في  واعتبر مراقبون إن اللقاء بين الناصري واالنتقالي يأتي

ي سياق التحركات اإلماراتية الرامية لتشكيل تحالف ضد هاد

زب واإلصالح يضم الناصري واالشتراكي وجناح اإلمارات في ح

لجنوبي إلى جانب المجلس المؤتمر وقيادات في الحراك ا

 االنتقالي, بهدف مواجهة ووقف تحركات اإلصالح الذي يحاول

 .العودة بقوة إلى عدن بعد تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن

 

 

 

تنفيذ الشق بعد أن فشل التحالف السعودي اإلماراتي في إنفاذ اتفاق الرياض وإلزام طرفي االتفاق ب

جنوبي والذي قوبل برفض وعرقلة واضحة من المجلس االنتقالي الالعسكري واألمني من االتفاق 

المدعوم من اإلمارات, لجأ مدير أمن عدن الجديد مطهر الشعيبي إلى حيلة بديلة يستطيع من 

خاللها تجاوز عقبة انقسام قوات األمن بين قوات تابعة لالنتقالي وأخرى تابعة ألمن عدن 

وبلت مهامه والبدء بإدارة األوضاع األمنية في عدن بعد أن قومحسوبة على وزارة الداخلية لتنفيذ 

ن من قبل منتسبي ووحدات األم” التطنيش”قراراته وتوجيهاته بالتجاهل وعدم االستجابة و

 .واألحزمة األمنية الموالية لالنتقالي

ن حيث عمل مدير األمن الجديد على تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة بين قوات أمن عدن م

ة وقوات األحزمة األمنية من جهة أخرىجه . 

وتعدد  وتشير مصادر مطلعة أن مدير األمن لجأ لهذه الحيلة بسبب تعدد الفصائل األمنية في عدن

 .انتماءاتها ووالءاتها ألكثر من طرف وجهة سواًء محلياً أو إقليمياً 

 ار وزارة الداخليةوقالت المصادر إن الذي كان يجب أن يحدث هو دمج الفصائل األمنية تحت إط

ستحالة وإخراج القوات العسكرية المتواجدة داخل عدن والتابعة لالنتقالي, غير أن إدراك الشعيبي ا

شق حدوث ذلك في ظل التعنت الذي تبديه أطراف اتفاق الرياض من تنفيذ التزاماتها بشأن ال

 صائل األمن في إطارالعسكري واألمني من االتفاق حال دون إخراج تلك القوات ودمج وحدات وف

ة واألمنية بين الداخلية األمر الذي دفع بالشعيبي لتشكيل غرفة عمليات لتنسيق التحركات العسكري

إلى  كل الوحدات والفصائل, وهو ما يشبه حسب مراقبين تحويل الشعيبي لمهمته من مدير أمن

داخل  ار كل فصيلمسؤول اتصاالت بغرفة عمليات تتحدد مهامه حول ضبط إيقاع تحركات وانتش

 .عدن سواء أكان أمنياً أو عسكرياً 

نوبي على ولفتت المصادر أن الشعيبي وبإجرائه األخير فإنه يكرس سيطرة المجلس االنتقالي الج

أمن عدن, وأن مسألة استعادة وزارة الداخلية لزمام السيطرة على األمن باتت من الماضي ومن 

قة أو حاله باعتباره أمراً واقعاً وهو ما يعني بطري المستحيل تنفيذها وأن الوضع سيبقى على

ي في بأخرى أن الرياض فشلت في تنفيذ ما وعدت به ضمن اتفاق الرياض وأن إشراك االنتقال

 .السلطة كان بدون مقابل من قبل المجلس المدعوم من اإلمارات

ن من اآلن ويرى مراقبون إن قبول السعودية بهذا الوضع الذي يبدو بأنه سيسري في عد

مشاركة وصاعداً, بأنه عبارة عن انقالب على الرئيس هادي وحكومته وبقية المكونات السياسية ال

الي في الحكومة على ما تم االتفاق عليه وعلى رأس ذلك عودة قوات هادي إلى عدن وسحب االنتق

خ كبير وا في فقواته العسكرية وسالحه الثقيل والمتوسط, األمر الذي يعني أن هادي ومن معه وقع

ير وخديعة تمكن التحالف من خاللها إحالل االنتقالي كجزء من سلطة هادي, في الوقت الذي تش

بي العام فيه التوقعات إلى أن التحالف سيتجه إلحالل االنتقالي وتيار اإلمارات في المؤتمر الشع

 .كبديل عن سلطة هادي واإلصالح بأكملها

 

ًغ.. م ير حمن ع ن يكرس سيطرة االنتقغلي على األمن رسمي
 ال انسحغب عسكري من ع ن

 

ت حكومة المحغصصة تواجه الفشل.. حزمة مشتقغ
 نفطية خغنقة في ظل صراع االحتكغر
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افة ألمريكية حالة الطوارئ في واشنطن إضأعلنت السلطات ا

ية في الى إغالق المقر الرئيسي للسلطة التشريعية االتحاد

 , االثنين, بسبب تهديد”الكونغرس“الواليات المتحدة 

 .خارجي مجهول المصدر

وا وأعلنت وسائل إعالم أمريكية أن موظفي الكابيتول تلق

 د أمنيتهدي“رسالة تطلب منهم البقاء في الداخل بسبب 

 .”خارجي

من جهتها أكدت شبكة سي إن إن االمريكية أن أجهزة 

عدم  اإلنذار اطلقت في مبنى الكابيتول لحث الموجودين على

المغادرة بسبب تهديد أمني خارجي, كما قامت أجهزة األمن 

 بإغالق مبنى الكونغرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه

 .بسبب تهديد أمني خارجي

ق اإلغالق جاء نتيجة حري“ة األمريكية أن وأضافت الشبك

 .”نشب في مخيم مشردين قرب مجمع الكابيتول

تم إخالء الجبهة “األمريكية, أنه ” إيه بي سي“وقالت 

س الغربية والغرفة الدائرية الكبيرة داخل مبنى الكونغر

 .”بسبب تهديد خارجي

ة وأشارت الى أن إغالق الكابيتول في واشنطن جاء نتيج

نشب في خيمة إيواء لمشردين بالقرب من المجمعحريق  . 

 

 

 

ة مباراة كرة قدم تفجر حرباً قبلي
 عنيفة في مأرب

على خلفية لعب كرة قدم, اندلعت عصر أمس اإلثنين  

ل في مواجهات مسلحة عنيفة بين قبيلتي ال شبوان وال جال

 وادي عبيدة بمحافظة مأرب معقل قوات اإلصالح استخدمت

سلحة والتزال مستمرة حتى اآلنفيها مختلف األ . 

 وأكدت مصادر خاصة أن االشتباكات جرى فيها تعزيز كل

طرف لمقاتليه, مضيفة ان عدداً من مشائخ ال شبوان 

محسوبين على محافظ مارب الموالي لإلصالح سلطان 

العرادة, وصلوا المنطقة العسكرية الثالثة بمارب مساء 

ن العرادة لضرب ال أطقم بتوجيهات م 2اإلثنين واستلموا 

 جالل الذين يصنفهم حزب اإلصالح محسوبين على حزب

 .المؤتمر

ن وأكدت المصادر أن وساطات قبلية تحاول وقف القتال بي

دخول  القبيلتين حتى اآلن والتي من المتوقع أن تستمر مع

 .حزب اإلصالح كطرف مساند آلل شبوان ضد آل جالل

 

مل , فحالة رياض والشق العسكري والسياسي فيه يتجهان الى االنهيار الشاكل المؤشرات تفيد بان اتفاق ال 

رات توتر متصاعد بين االنتقالي واإلصالح من جانب وبين االنتقالي وحكومة هادي من جانب , وبين االما

 يقف والسعودية من جانب ايضاً , وتفيد األوضاع وحالة التوتر المتصاعدة بين كل األطراف الى ان الجنوب

ب داخلية على اعتاب االنفجار الكبير بين شركاء اتفاق الرياض , وفي حال انفجار األوضاع ستتجه نحو حر

 . شامله , كما هو مخطط له من قبل السعودية واالمارات

,وقال  وفيما هاجم نشطاء جنوبيون حكومة الفار هادي لفشلها في تقديم أي خدمات في المحافظات الجنوبية

هم إن أعضاء الحكومة المتواجدين في عدن لدي” تويتر“خالد النسي, في تغريده على  المحلل العسكري

ضاف إحساس أنهم في أرض غير أرضهم, أرض ال ينتمون لها وليس بينهم وبينها عالقة, حسب تعبيره, وأ

 مالنسي أن تواجد وزراء هادي في عدن, الغرض منه تنفيذ مهمة عمل فقط, وأنهم يريدون أن تمشي األيا

سم ُمسرعة ليعودوا إلى مقر إقامتهم في الرياض , دعا القيادي االصالحي صالح باتيس الرئيس هادي لح

ن باتيس االمور في عدن عسكريا , وقال باتيس ان الجيش على اهبة االستعداد لتفجير األوضاع , يشار الى ا

دد من ه من تركيا بزيارة عكلف من قبل اإلصالح بالتحريض ضد االنتقالي في حضرموت وقام عقب زيارت

 . المعسكرات والتحريض فيها ضد االنتقالي

 

 
 
 
 
 
 
 
 

لى مغ دالالت تغري ة حارز قيغدات اإلصال ح ومستشغر هغدي ال اعية لالنقالب ع
 االنتقغلي والتحغلف

يه دعا القيادي في حزب اإلصالح ومستشار الرئيس هادي, صالح باتيس, إلى اتخاذ هادي قراراً يقلب ف

معادلة حسب وصفه في إشارة إلى التحريض على انقالب عسكري ضد االنتقالي واتفاق الرياضال . 

حد واقلب افعلها أيها الرئيس بقرار وا“ودعا باتيس في تغريدة على حسابه بتويتر, الرئيس هادي بالقول 

ادخل الستعداد والمعادلة فقد ن األوان والظروف مواتية والعدو مستنزف وشعبك منتظر وجيشك على أهبة ا

خر بعد التاريخ من أوسع أبوابه واجعل كل يمني في الداخل والخارج يفرح بعد حزن ويتفاءل بعد يأس ويف

 .”عناء هيا على بركة الله

, فيما وقُرأت تغريدة باتيس بأنها دعوة صريحة لالنقالب على المجلس االنتقالي الجنوبي واتفاق الرياض

ي تكشف عن تحركات لهادي إلفساح المجال أمام تركيا لتدخل عسكري ففسرها ناشطون خليجيون بأنها 

 .اليمن

ريحاته وشن ناشطون جنوبيون في المجلس االنتقالي الجنوبي هجوماً الذعاً على مستشار هادي معتبرين تص

 .تحريض لشن هجوم عسكري على قوات المجلس االنتقالي والقوات الجنوبية

عودي يحض ر لتحركات كبيرة مدعومة إقليمياً خصوصاً بعد التقارب السويبدو حسب مراقبين أن اإلصالح 

د القطري الذي حدث مؤخراً والذي قاد إلى تقارب سعودي تركي وهو ما يعني أن تحركات اإلصالح المقبلة ق

 .تكون مدعومة بشكل كبير من تركيا

الرياض  الجزء السياسي من اتفاقكما يرى المراقبون إن تغريدة باتيس مؤشر على أن اإلصالح وبعد تنفيذ 

 .والمتمثل بتشكيل الحكومة بات يشعر بأن البيئة مواتية له الستعادة قوته في الجنوب

 

 

غق على حاواب مرحلة االنفجغر الكبير اع  فشل اتف الجنوب
 الريغض

 

حمريكغ.. الطجة ترامب وته ي ات خغرجية 
 تغلق الكونغرس
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 قالت مصادر سياسية في المجلس االنتقالي الجنوبي 

 الموالي لإلمارات إن المجلس استجاب لضغوطات سعودية

مجلس  غر في منصب رئيسللقبول بتعيين أحمد عبيد بن د

دة الشورى مقابل إشراك االنتقالي في اختيار قيادة جدي

د بن لمحافظة شبوة واإلطاحة بالمحافظ التابع لإلصالح محم

 .عديو

وقالت المصادر وفق ما نشرت وسائل إعالم محلية في 

خاذ ساعة متأخرة من مساء األحد, أن االنتقالي كان يعتزم ات

بعد القرارات التي أصدرها  خطوات تصعيدية ضد هادي

 .األخير

وأضافت المصادر أن الرياض وعدت االنتقالي بصدور 

ظات قرارات تعيين لقيادات في االنتقالي في كل من محاف

نتقالي شبوة ولحج وأبين مع تغيير محافظ شبوة وتمكين اال

بوة إلى ش” النخبة الشبوانية”من دخول قواته المعروفة بـ

6666كان عليه الوضع قبل  وإعادة انتشارها كما . 

يس وكان االنتقالي قد أصدر مساء األحد بياناً هدد فيه الرئ

 إذا لم يتراجع” المناسبة”هادي باتخاذ خطوات وصفها بـ

هادي عن قراراته التي وصفها بالخطيرة وأنها انقالب 

 صارخ على اتفاق الرياض, معتبراً تلك القرارات بأنها

ه في تلتزم بالتوافق المتفق علياتخذت من جانب واحد ولم 

اتفاق الرياض األمر الذي اعتبره االنتقالي مهدداً لعمل 

حكومة المناصفة وخروجاً صارخاً وانقالباً خطيراً على 

بين  مضامين اتفاق الرياض والعملية التوافقية والشراكة

 .طرفي االتفاق في اتخاذ القرارات

 

 

 

 

اجية وفد من قبائل يافع ينضمون وقفة احتج
 في عدن للمطالبة باإلفراج عن معتقليهم

ة شهدت ساحة محكمة استئناف مدينة عدن وقفة احتجاجي

ن لوفد من قبائل يافع للمطالبة بإطالق سراح المعتقلي

 .بسجون الحزام األمني من أبنائهم

شخصاً  66وطالب المحتجون إطالق الحزام األمني لعدد 

ات وقعت بين أشهر بعد اشتباك 2جرى اعتقالهم قبل 

 .المعتقلين وأفراد من الحزام األمني الموالي لإلمارات

 

  

 

قتيل  اكدت مصادر خاصة في جبهة الساحل الغربي بأن عدداً كبيراً من قوات العمالقة الجنوبية سقطوا بين

ة لحديدوجريح إثر هجوم شنته العمالقة على مواقع لقوات الحوثيين شمال غرب مديرية حيس جنوب محافظة ا

 .الساحلية

آخرين كما قتل من اللواء الخامس  36مجندين وجرح  2وحسب المصادر فقد قتل من اللواء األول عمالقة 

 0مجندين وجرح  3, ومن أفراد مليشيا المقاومة الوطنية التابعة لطارق قتل 2عمالقة مجندين اثنين وجرح 

 .آخرون كما سقط جريحان من مقاتلي الدعم واإلسناد

على  وب اليوم من المصادر أن معظم القتلى الذين سقطوا إثر الهجوم الفاشل الذي نفذته يوم أمسوعلم الجن

 .شمال غرب حيس, من أبناء المحافظات والمناطق الجنوبية

جاه وكانت الجماعات المسلحة الموالية للتحالف في الساحل الغربي قد شنت هجوماً بهدف التقدم في االت

وجرحى  حيس إال أن الهجوم فشل بسبب تصدي قوات الحوثي للهجوم وإيقاع قتلى الشمالي الغربي لمديرية

 .من الطرف اآلخر

ر المعارك إلى ذلك ندد ناشطون جنوبيون بمقتل أبناء الجنوب في معارك ال عالقة لهم بها, في إشارة إلى اعتبا

غربي والكف جنوبيين من الساحل الفي الجبهات الشمالية ال تعني أبناء الجنوب, داعين إلى سحب المقاتلين ال

لى رأسها عن استخدامهم بنادق بيد غيرهم, في إشارة إلى القيادات العسكرية الشمالية في الساحل الغربي وع

 .طارق صالح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تر صحفي يصف هغدي وقراراته األخيرة اغالنحطغط.. ان د
 اللص العغئ  إلى السلطة

ى الب هجوماً الذعاً على الرئيس هادي وقراراته األخيرة التي قضشن الصحفي والكاتب السياسي سامي غ

 .إحداها بتعيين احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى

ية بال انحطاط الشرعج”ووصف رئيس تحرير صحيفة النداء المتوقفة عن الصدور, سلطة هادي ورئيسها بـ

م أنه ى وهو الرجل الذي أقاله هادي بمزاع, بسبب تعيين هادي لبن دغر في منصب رئاسة مجلس الشور”قاع

سنوات 3لص وفاسد قبل  . 

الرجل الذي طرد من رئاسة الحكومة بمزاعم فساد “وقال غالب في منشور على حسابه بالفيس بوك 

سنوات عاد مستشاراً للرئيس الذي طرده, وهو اليوم رئيس لمجلس الشورى 3ولصوصية قبل  !”. 

يرة , وألمح في منشوره إلى أن القرارات األخ”نائبة مستدامة على اليمن“ووصف غالب الرئيس هادي بأنه 

ء هو قائالً إن ما يفعله هؤال” الواجهات الشرعجية والشلل التي تدور في فلكهم“تعبر عن أقطاب من أسماهم 

ف من كليمحض تعليف ال ت“تقويض أي معنى لسيادة القانون وتعرية الوظيفة العامة, مشيراً إلى أنها باتت 

 .”أي شرف

 

 

ن في طغرق صغلح يتسبب اقتل وجر ح ع د كبير من الجنوايي
 السغحل الغراي

 

شأن حنبغء عن اتفغق اين السعودية واالنتقغلي ا
 ان دتر يتضمن اإلطغحة امحغفظ شبوة
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يان هدد المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات في ب 

 رسمي اليوم األحد الرئيس هادي باتخاذ خطوات للرد على

اطى قراراته األخيرة التي قال عنها االنتقالي بأنه لن يتع

 .معها

م وكان هادي قد اصدر جملة من القرارات التي رفضتها معظ

 المكونات التي شاركت في سلطة هادي األخيرة والحكومة

ن احمد التي أشرف على تشكيلها السفير السعودي, حيث عي

عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى وعين شخصين 

ون آخرين نائبين له بالمخالفة للقوانين والدستور وبد

 الرجوع والتوافق مع المجلس االنتقالي بموجب ما ينص

احمد  رياض, كما أصدر قرارات بتعيين اللواءعليه اتفاق ال

الموساي نائباً عاماً خلفاً لعلي األعوش وهو ما رفضه 

حاالنتقالي متهماً الموساي بأنه يعمل لصالح حزب اإلصال . 

وقال البيان الصادر عن االنتقالي إن المجلس ال يمكنه 

التعاطي مع تلك القرارات, مهدداً الرئيس هادي باإلقدام 

خاذ خطوات مناسبة في حال عدم معالجة القرارات على ات

 .التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق

ة أحادي”وقال االنتقالي إن تلك القرارات التي وصفها بـ

شكلت خروجاً صارخاً وانقالباً خطيراً على ” الجانب

ن مضامين اتفاق الرياض وعملية التوافق والشراكة بي

تلك القرارات طرفي االتفاق, رافضاً التعاطي مع . 

 

 
 

 هجوم جديد يستهدف مقر قيادة قوات
 هادي واللجنة السعودية في أبين

م أفادت مصادر عسكرية أن مجهولون استهدفوا مساء اليو 

ناألحد مركز لقيادة قوات هادي بمدينة شقرة بقذيفة هاو . 

 قذيفة هاون حطت داخل مقر ثانوية وأوضحت المصادر أن 

قوات هادي مقرا لها وهي المكان حكومية تستخدمها قيادة 

فها الدي كانت اللجنة السعودية تتمركز فيها قبل استهدا

 .مطلع الشهر الجاري

جارولم تشير المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى جراء االنف . 

من يناير الجاري استهدف موقع مقر  3وكان انفجارا في ال

ذي اللجنة السعودية المعنية بمراقبة وقف إطالق النار وال

 .تتخذ منه قيادة قوات هادي أيضاً مقراً لها في شقرة

الي وفي السياق اعتدى مسلحون تابعون لإلنتقالي , المو

ز لإلمارات ,اليوم األحد , على شاحنات سعودية تتبع مرك

سام سلمان لإلغاثة في خطوة تترجم مستوى الصراع واالنق

الذي وصل إليه الوضع في الجنوب بين السعودية 

رات بحسب ما يراه مراقبونواإلما . 

 

  

ن بن دغر أعلن كالً من الحزب االشتراكي اليمني والتنظيم الناصري رفضهما لقرارات هادي األخيرة بشأن تعيي

 .رئيساً للشورى ونائبين له من خارج المجلس وكذا تعيين نائب عام من خارج السلطة القضائية

اركة أنها تمت من دون أن يرجع هادي إلى بقية األطراف المشوأبدى الحزبان رفضهما لتلك القرارات باعتبار 

اكة حسب في السلطة والحكومة, رافضين ممارسة هادي للتفرد بالقرارات ودعياه إلى االلتزام بالتوافق والشر

 .ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الحزبين في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت

لطة ضهما لقرار تعيين النائب العام كون من تم تعيينه جاء من خارج السوأعلن االشتراكي والناصري رف

اء بصورة كما أن تعيين أعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة المجلس ج“القضائية, مضيفين في بيانهما 

 .”تمثل خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكاً سافراً لقانون السلطة القضائية

ت تمثل انقالباً على مبدأي مخرجا“ومة المحاصصة, قرارات هادي بأنها واعتبر الحزبان المشاركان في حك

ما يضمن الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وب

رجات مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار وتمثيل المرأة والشباب وفق مخ

افر على فضالً عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سالحوار, 

إلجراءات حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه وإعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقاً ل

 .”التي نصت عليها الالئحة الداخلية للمجلس

لشراكة زعزع األمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة ات“ووصف الحزبان قرارات هادي بأنها 

القرارات  كونها ال تأخذ باالعتبار تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة, مضيفين في البيان إن” الوطنية

ة على تحبط التطلعات المعقودة على الحكومة في تثبيت األمن واالستقرار وإجراء إصالحات جذرية وعميق“

طريق إقامة نموذج جاذب للدولة وإصالح مسار الشرعية بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة 

 .”السابقة

, ”اتلك القرارات تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامه“وقال البيان المشترك إن 

جع عنها تلك القرارات, داعين هادي إلى الترامعبرين في بيانهما عن استنكارهما الشديد واألسف لصدور مثل 

 وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق وثيقة مخرجات الحوار وتعيين نائب عام وفق اإلجراءات المنصوص

والتوافق,  عليها قانونياً لدى السلطة القضائية, كما دعا البيان هادي إلى إنهاء حالة التفرد وااللتزام بالشراكة

ات هادي مرفوضة ألنها لم تتم بالتوافق مع بقية األطراففي إشارة إلى أن قرار . 

 

 
 
 
 
 
 
 

مغتراين من حانغء يغفع وردفغن 6مسلحون قبليون في حاين يختطفون   

مغتربين من أبناء ردفان ويافع في  2أفادت مصادر مطلعة أن مسلحون قبليون من قبلية آل كازم احتجزت 

 .طريق المحفد بمحافظة أبين

فد مغتربين من ابناء ردفان ويافع كانوا عائدين على متن باص جماعي في منطقة المح 2إن وقالت المصادر

 .حين تم انزالهم واحتجزتهم من قبل مجاميع مسلحة تابعة لقبيلة ال باجراد الكازمي

وأوضحت المصادر أن المسلحين اقتادوا المغتربين كأسرى إلى جهة مجهولة بحجة أن لديهم مطالب مع 

ناء ردفانشخص من أب  . 

وضع نقاط وبحسب المصادر فإن المنطقة تشهد توتر عقب االختطاف وسط أنباء عن قيام أبناء يافع وردفان ب

 .أمنية في الطرقات للقيام بأسر أفراد من قبيلة آل باجراد الكازمي

 

 

لى جغنب االنتقغلي.. مكونغن رئيسيغن اغلحكومة إ
 يرفضغن قرارات هغدي ويصفغنهغ اغلفردية

 

االنتقغلي مه دًا هغدي: القرارات 
ثل األخيرة ال يمكننغ التعغطي معهغ وتم

 انقالاًغ خطيرًا على االتفغق
 



 
 

                

 

 11صفحه 

 

 

مليون دوالر, 06جابر, بقيمة  . أكدت مصادر عسكرية في  

ي ربي أن قائد ألوية العمالقة أبو زرعة المحرمالساحل الغ

 .أقال قائد إحدى الكتائب في اللواء الثالث عمالقة

ئداً وأكدت المصادر أن المحرمي عين نبيل هادي الردفاني قا

 .للكتيبة خلفاً للقائد السابق علي ناصر أبو عيشه

وأشارت المصادر أن إقالة قائد الكتيبة أبو عيشه جاء 

لسعودي قائد الكتيبة لقواته ضد التحالف ا بذريعة تحريض

اإلماراتي وقيادته تمردات داخل قوات العمالقة ضد 

 .التحالف

ابعاً كما لفتت المصادر إلى أن المحرمي يعتبر أبو عيشه ت

ضد  لإلصالح وقالت إن قيادة ألوية العمالقة تسرب اتهامات

بيع أبو عيشه بأنه متورط في قضايا فساد ونهب كبيرة و

لحة التحالف للجماعات اإلرهابيةأس . 

ويرى مراقبون إن إقالة أبو عيشه مؤشر على بدء طور 

اع جديد من الصراع في الساحل الغربي, فإلى جانب الصر

مالقة بين مليشيا طارق صالح ضد السلفيين من ألوية الع

الجنوبية من جهة وصراع طارق مع قوات ما يعرف 

انية, يبدو أن المرحلة من جهة ث” المقاومة التهامية”بـ

ي من المقبلة ستشهد صراعاً بين التحالف السعودي اإلمارات

ا جهة والقيادات المحسوبة على اإلصالح بهدف اإلطاحة به

وإبعادها من الساحل الغربي الذي بدأ اإلصالح منذ عدة 

ول أشهر وبدعم تركي مباشر بالتحرك والتمدد بهدف الوص

حجه على طور الباحة في لإلى المخا وبسط نفوذه وسيطرت . 

 

 
 
 

اكتشافات أثرية في دوعن 
عام 0022بحضرموت عمرها   

اكتشف أبناء مديرية دوعن بمحافظة حضرموت شرق  

عام وفق  6266البالد مقبرة أثرية يعود عمرها إلى ما قبل 

 .ما أفاد به خبراء آثار حسب تقديراتهم األولية

د منطقة المشه وقالت مصادر أن أعمال شق ألحد الجبال في

 بالقرب من مدينتي ربيون والهجرين في مديرية دوعن

ق قادت إلى اكتشاف المقبرة بعد أن ظهر للعاملين في ش

 .الجبل مغارات وتجاويف كبيرة

مرها وبحسب تقديرات خبراء اآلثار فإن المقبرة األثرية ع

عام وتعود لمملكة حضرموت القديمة 6266 . 

 

 

  

عن حقيقة الرجل  6602رة من قيادة شرطة محافظة البيضاء في حكومة هادي, عام كشفت وثيقة رسمية صاد

 .الذي أصدر الرئيس هادي قراراً بتعيينه نائباً عاماً خلفاً للنائب العام السابق علي األعوش

اصل ع التووكشفت الوثيقة التي تداولها ناشطون موالون للمجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات على مواق

االجتماعي, أن احمد الموساي والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بحكومة هادي, نهب مرتبات 

6602منتسبي وحدات وزارة الداخلية والشرطة في محافظة البيضاء لشهر ديسمبر من عام  . 

أن رطة البيضاء بحيث تؤكد الوثيقة الموجهة إلى مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية من مدير عام ش

مليون  020الخاصة بشرطة البيضاء وبمبلغ  6602وكيل الوزارة احمد الموساي استلم مرتبات شهر ديسمبر 

اي ( ضابط وفرد وجندي من منتسبي الداخلية والشرطة, كما تؤكد الوثيقة أن الموس6302ريال والمخصصة لـ)

6602خ الوثيقة في ديسمبر لم يصرف من المبلغ الذي استلمه رياالً واحداً حتى تاري . 

اختفت الناشطون على مواقع التواصل االجتماعي طالبوا الموساي بالكشف عن مصير الماليين التي استلمها و

لك األموال ولم تُصرف مرتبات منتسبي الداخلية في البيضاء لذلك الشهر, مطالبين الموساي توضيح مصير ت

 .قبل استالم منصبه الجديد كنائب عام

ب خطير تساءل الناشطون عن كيفية تعيين هادي لشخصية متهمة باللصوصية والسرقة من المال في منصكما 

 .ومهم كمنصب النائب العام

  

 
 

 

 وثيقة رسمية تكشف حقيقة النغئب العغم الج ي .. نهب
 مرتبغت شهر كغمل لمنتسبي ال اخلية

 

تطور ج ي  في الصراع البيني اغلسغحل 
 الغراي.. التحغلف يطيح اغلمحسواين على

صال حاإل  

 


