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 أبرز أحداث األسبوع

تأكيدًا ملا نشره اجلنوب اليوم.. 
 تركيب دفاعات جوية يف ميناء الضبة

 

اإلصالح يعرض على طارق التحالف 
 معه ضد االنتقايل

 

العليمي يغطي فضيحة كشوفات املنح 
الدراسية ألبناء مسؤوليه بالتهديد 

 بالسيطرة على مناطق صنعاء

 

مصادر خاصة تكشف آلية دمج 
الفصائل التابعة للتحالف مع بعضها 

 البعض وأماكن نشرها
 

الدكتور النعماني يكشف طبيعة 
الصراع القائم حاليًا بني القوات 

 املوالية للتحالف
 



 
 

                 

 

 2صفحه 

 

 

كشف الدكتور والقيادي البارز في الحراك الثوري الجنوبي  

القائم حالياً بين الفصائل  محمد النعماني طبيعة الصراع 

والقوى الموالية للتحالف السعودي اإلماراتي جنوب وغرب 

 .اليمن

وقال النعماني في تصريح خاص للجنوب اليوم، إن الصراع  

حالياً يدور حول تجارة المخدرات واألسلحة وطرق تهريب  

األسماك والغاز والنفط وعائدات الضرائب ورسوم السيارات 

البضائع ورسوم دخول السفن إضافة إلى رسوم ورسوم نقل 

 .السيطرة على المنافذ البرية والبحرية

وأضاف أن كل األطراف الموالية للتحالف تتصارع على  

االستحواذ على كل هذه اإليرادات، مضيفاً أن ما يحدث حالياً 

من تصفيات واغتياالت تطال قيادات فصائل عسكرية وأمنية 

سواًء في المناطق الجنوبية أو   موالية للتحالف السعودي

الساحل الغربي التي تخضع لسيطرة قوات طارق صالح كلها 

تأتي في سياق الصراع على هذه اإليرادات ومحاولة  

 .إضعاف كل طرف لآلخر

ويرى مراقبون أن تصاعد الصراع بين األطراف المولية  

للتحالف على القنوات اإليرادية هذه، يأتي بعد أن انقطعت  

الموال التي كانت تنفقها عليهم السعودية والتي  عنهم ا

تعتبر بمثابة الفتات مما تأخذه المملكة من ايرادات مبيعات  

النفط الخام اليمني التي تذهب جميعها للبنك األهلي  

السعودي وتنفق منه السعودية فقط على المسؤولين  

فقط بينما تستحوذ المملكة على  %20الموالين لها مانسبته 

نسبة، وبعد أن توقفت عمليات نهب الثروة النفطية  باقي ال 

اليمنية بعد قرار صنعاء، اتجهت الفصائل الموالية للتحالف 

 .للصراع على ما تبقى لها من قنوات إيرادية محلية

االنتقالي يكشف نقل علي محسن إلى قطر 
ي حال تم إعادة الزبيدي لعدنكورقة تهديد ف  

كشف القيادي في المجلس االنتقالي الجنوبي المقيم في اإلمارات، 

الدكتور عبدهللا الغثيث عن نقل السعودية لنائب هادي، علي  

محسن األحمر من أراضيها إلى دولة قطر لفرض اإلقامة الجبرية  

 .عليه هناك

وقال الغيثي إن إخراج السعودية لمحسن إلى قطر هي مرحلة 

أولى إلعادته للحياة السياسية من جديد وهوما يعد انقالباً على 

 .مخرجات مشاورات الرياض التي قضت بمنع عودته من جديد

وقال الغيثي إن قطر تقوم بدول المحلل فقط بموافقة ورضا  

حياة السياسية  السعودية، في إشارة إلى أن إعادة محسن لل

 .سيكون عن طريق قطر ولكن بموافقة سعودية

وأضاف الغيثي في تغريدة أخرى بأن السعودية تتجه للسير نحو 

ربط إقامة عيدروس الزبيدي رئيس االنتقالي في اإلمارات بإقامة  

محسن في قطر، فإذا ما قامت اإلمارات بإعادة الزبيدي إلى عدن 

دة محسن إلى مأرب أو فستقوم قطر بموافقة سعودية بإعا

 سيئون

  

 

كشفت مصادر خاصة عن آلية دمج الفصائل العسكرية التابعة للتحالف العسكري السعودي اإلماراتي، وذلك  

ما طرحه سفراء االتحاد األوروبي في زيارتهم األسبوع الماضي لعدن كنقاط مضافة إلى ما جاء في  بحسب 

تقرير اللجنة األمنية والعسكرية المكلفة بدمج فصائل االنتقالي ضمن قوات الدفاع والداخلية التابعة للحكومة  

 .التابعة هي األخرى للتحالف السعودي

لى تشتيت الفصائل العسكرية المتكتلة في كل من عدن ومأرب وسيئون،  وحسب المصادر فإن اآللية ستعمل ع

وذلك من خالل نقل وحدات محسوبة على اإلصالح وطارق صالح إلى عدن وأبين ولحج وشبوة مقابل نقل  

 .فصائل من االنتقالي والقوى الجنوبية األخرى كالعمالقة إلى مأرب والساحل الغربي وتعز

لجنة األمنية والعسكرية المعنية بدمج القوات، تقريرها بشأن عملية الدمج وآليته،  يأتي ذلك بعد أن أكملت ال 

وقامت اللجنة التي يرأسها وزير الدفاع األسبق باليمن الجنوبي، هيثم قاسم، بتسليم التقرير النهائي لرشاد  

يقوم العليمي    العليمي رئيس المجلس القيادي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل الماضي، حيث يتوقع أن

 .باعتماد التقرير وما تضمنه من آليات وإجراءات

ومن المتوقع أن تستهدف عملية الدمج فصائل االنتقالي التي سيجري تشتيها في مناطق واسعة غربية  

وشرقية وشمالية لتكون فصيالً إضافية من بين الفصائل األخرى المناهضة لالنتقالي، بينما سيتم تمكين  

ة لإلصالح وطارق صالح من السيطرة على المناطق الجنوبية الغربية ومنها عدن وشبوة ولحج  الفصائل التابع

وأبين وهو ما يعني تفكيك االنتقالي عسكرياً في مقابل احتفاظ كل فصيل من الفصائل األخرى التابعة لإلصالح  

 .وطارق بقوتهم العسكرية

 

 

 

 

 

 

االنتقايل حيذر العسكرية األوىل من أي أعمال قمع وتنكيل حبق  
 متظاهريه 

حذر المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات، المنطقة العسكرية األولى من استهداف أبناء حضرموت  

النتفاضة شعبية ضد المنطقة العسكرية األولى رفضاً لقرار  الموالين له، وذلك بعد أن دفع االنتقالي بأنصاره 

اإلطاحة بأبو عوجاء من المنطقة العسكرية األولى من دون إخراج كافة قواتها من حضرموت واستبدالها  

 .بقوات من االنتقالي 

وحذر االنتقالي في حضرموت العسكرية األولى من قمع وتنكيل وإطالق الرصاص الحي المباشر ضد  

 .”المحتجين واعتقال الشباب الذين وصفهم بـ”العزل” المطالبين بتحقيق “مطالبهم الشعبية 

طيرة جراء  نتقالي ما يتعرض له الشباب المعتقلين التابعين له، محذراً أيضاً من أي انعكاسات خكما رفض اال

ه العسكرية األولى من إجراءات قمعية ضد أنصار االنتقاليما تقوم ب . 

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

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

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

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

 

مصادر خاصة تكشف آلية دمج الفصائل التابعة للتحالف  
 مع بعضها البعض وأماكن نشرها 

 

الدكتور النعماني يكشف طبيعة الصراع  
 القائم حاليًا بني القوات املوالية للتحالف 
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رفض المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات قرار  

اإلطاحة برئيس أركان المنطقة العسكرية األولى بوادي  

 .وصحراء حضرموت يحيى أبو عوجاء مطالباً بالمزيد 

واعتبر االنتقالي االكتفاء بقرار اإلطاحة بأبو عوجاء فقط  

هو مجرد دغدغة لمشاعر االنتقالي، بحسب ما نشره  

نشطاء بمواقع التواصل االجتماعي، مطالباً بخروج من  

وصفها بـ”علوج أبو عوجاء وأبناء جلدته من حضرموت” 

في إشارة لخروج كافة قوات المنطقة العسكرية األولى بما  

قائدها اللواء صالح طيمس في ذلك . 

وفي سبيل ذلك كان االنتقالي قد دفع بمظاهرات في  

حضرموت، حيث أخرج االنتقالي أنصاره في مدينة سيئون  

معقل المنطقة العسكرية األولى منذ ساعات متأخرة من  

مساء أمس احتجاجاً على قرار العليمي بإبعاد أبو عوجاء  

قة العسكرية الثانية  واستبداله بقيادي آخر من قوات المنط

من دون إبعاد كافة قيادات المنطقة وخروج كافة قواتها من 

 .حضرموت

وحتى اللحظة ال تزال االحتجاجات في مدينة سيئون  

مستمرة حيث أقدم أنصار االنتقالي على إغالق الشوارع في 

المدينة وإحراق اإلطارات، كما شهدت مدينة تريم عصياناً  

 .مدنياً لكافة التجار

 

 

 

العسكرية األولى تشن حملة اعتقاالت 
 واسعة في صفوف االنتقالي في سيئون 

شنت قوات المنطقة العسكرية األولى حملة اعتقاالت واسعة 

بصفوف انصار اإلنتقالي عقب احتجاجات نفذها األخير  

 .مساء األربعاء في مدينة سيئون بحضرموت 

وأفادت مصادر محلية أن قوات العسكرية األولى اعتقلت  

عددا من أتباع االنتقالي وزجتهم في السجون , وسط توتر  

 . أمني في مدينة سيئون 

وكان أبو عوجا حرض جنوده وضباطه لرفض القرار الذي  

قضى باإلطاحة به منصبين األول رئيس أركان المنطقة  

مشاه، وتعيين   135العسكرية األولى والثاني قائد اللواء 

بدالً عنه، عامر حطيان النهدي الذي يشغل منصب قائد  

 .الكتيبة الخاصة في قوات النخبة الحضرمية

د المنطقة العسكرية األولى انتشاراً  كما نفذ ضباط وأفرا

 .عسكرياً في معسكرات وألوية المنطقة بأسلحتهم

وهدد قائد القوات اإلماراتية في بقصف المنطقة العسكرية  

األولى في حال لم يسلم العوجا المنطقة العسكرية للقائد  

 .الجديد الذي ينتمي للنخبة الحضرمية الموالية لإلمارات

 

  

 

كشف الدكتور محمد النعماني، القيادي البارز في الحراك الثوري الجنوبي، عن عالقة ما يحدث اليوم في   

أبريل  حضرموت باللقاءات التي جرت مؤخراً في اإلمارات بين قيادات السلطة التي شكلتها السعودية مطلع 

 .الماضي مع قيادات إماراتية

وربط النعماني مجريات األوضاع بحضرموت بما تم االتفاق عليه بشكل غير معلن في اإلمارات، مشيراً إلى أن  

 .الوضع القائم حالياً هو ترجمة طبيعية ما جرى في أبوظبي

في اإلمارات بقيادات من  وكانت قيادات من المجلس القيادي الرئاسي على رأسها رشاد العليمي قد التقت 

أبوظبي ولم يُكشف عن طبيعة هذه اللقاءات التي أعقبها عودة العليمي إلى عدن فيما ظل بقية أعضاء مجلس  

 .القيادة في الخارج باستثناء فرج البحسني الذي كان قد عاد إلى حضرموت قبل العليمي

ا بين مختلف القوى المتصارعة الموالية  وكشف النعماني في تصريح خاص للجنوب اليوم، عن أزمة العالقة م

للتحالف السعودي اإلماراتي، كاشفاً أن المجلس الرئاسي تخلى عن تحالفه مع اإلصالح بعد ما جرى من تفاهم  

 .في اإلمارات ما بين االنتقالي والرئاسي برعاية إماراتية وسعودية

واالتفاق على أال يتكرر سيناريو مارب  وكشف النعماني أن هذه التفاهمات قضت بطرد اإلصالح من حضرموت 

في حضرموت من ناحية سيطرة قوات اإلخوان المسلمين على مناطق الثروة مع استمرار رفضهم تسليم  

 .العائدات المالية للدولة واالستفادة منها

طة  وقال النعماني أن اإلصالح بسيطرته على مناطق الثروة يمارس االبتزاز للحصول على امتيازات في السل

 .وتقاسم العائدات المالية مع الدولة

وقال بأن المستجدات بحضرموت تكشف بأن تحالفات القبيلة والعقيدة والغنيمة مايزال مستمراً في اليمن منذ  

م ، الفتاً إلى أن تداعيات ما يحدث في حضرموت ستعيد رسم خارطة الصراع في اليمن على  1994العام 

 .الغنيمة وإعادة تقاسم الغنيمة

وأضاف أن الصراع قائم على أساس السيطرة على مناطق الثروة والنفوذ واستخدامها في صراعهم مع  

 .بعضهم البعض كما هو حاصل في مأرب وشبوة وحضرموت وعدن والمخا

وأرجع النعماني ما يحدث إلى وقوف السعودية واإلمارات خلف هذه الصراعات التي قال إن البلدان يديرانها  

نشر الفتنة والفوضى واالقتتال الداخلي كي ال تستقر اليمن وتكون هناك دولة فيما هي تبقى    في اليمن بهدف

متفرغة لنهب الثروة واستقطاع األراضي واحتالل الجزر اليمنية وتمنح نفسها الشرعية لشن حرب على اليمن  

البحر   وفرض تواجد عسكري يصاحبه تواجد عسكري أمريكي وبريطاني وفرنسي وصهيوني في كل من

 .األحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب 

واستنكر النعماني قيام قوات المنطقة العسكرية األولى بمالحقة المتظاهرين وإطالق النار عليهم، مشيراً إلى  

ان كل تلك التداعيات ستؤدي إلى خلق حالة من عدم األمن واالستقرار في حضرموت وضرب االقتصاد اليمني  

سعار وتدهور الحياة المعيشية للسكان، مضيفاً بالقول “ال خيار أمام أبناء الجنوب سوى توحيد  وارتفاع األ

 .”صفوفهم لتشكيل جبهة وطنية جنوبية لطرد المستعمر الجديد السعودي اإلماراتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النعماني: ما جيري يف حضرموت ترمجة ملا مت من  
اإلمارات والوضع قابل لالنفجار لقاءات يف    

 

االنتقايل يرفض االكتفاء بقرار اإلطاحة  
ويطالب باملزيد بأبو عوجاء    
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االنتقالي الموالي لإلمارات ضد اإلصالح في    المجلس صعد

حضرموت عقب تعيين موالين للمجلس في قيادة المنطقة 

 .العسكرية األولى

وقالت مصادر محلية إن جنودا تابعين لقوات االنتقالي بزي  

 .مدني نفذوا عصياناً في مدينة سيئون 

وأغلق الجنود، المحالت بالقوة وقطعوا الطرق وأشعلوا  

وارع المدينة احتجاجاً على قرارات العليمي  النار في ش

 .باإلبقاء على قوات المنطقة العسكرية

وتأتي االحتجاجات ألنصار االنتقالي في سيئون بالتزامن مع 

العسكرية لإلنتقالي من    استمرار التحشيدات والتعزيزات

مدينة المكال مركز المحافظة إلى مديريتي ساه ووادي العين 

لسيئون من الجهتين الجنوبية والجنوبية وحورة المحاذيتين 

 . الغربية

غطاء    وتوقعت المصادر أن الهجوم لإلنتقالي قد يسبقه 

جوي إماراتي على قوات المنطقة العسكرية األولى في  

سيئون من جهتي مديريتي ساه وشبام للسيطرة على مقر  

 . قيادة المنطقة

حضرموت  وكان قائد القوات السعودية في مديريات وادي 

ضيف هللا المطيري ، هدد بقصف مقر قيادتها على خلفية  

تمرد أركان حرب المنطقة يحيى أبو عوجاء ، على قرار  

مشاة الذي   135إقالته وتحريضه ضباط وجنود اللواء 

 .يقوده لالحتجاج ورفض القرار

 

 

 

 

استمرار اعتقال عدد من الصيادين اليمنيين 
بلحاففي سجن إماراتي في منشأة   

اعتقلت القوات اإلماراتية عددا من الصيادين اليمنيين  

وأودعتهم منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال في محافظة 

 . شبوة

وقالت مصادر محلية إن قوات من فصائل تابعة لإلمارات  

الماضي عدد من الصيادين من أبناء مديرية   األحد اعتلقت  

أثناء اصطيادهم في البحر بمنطقة بئر علي    رضوم ، 

 .كعادتهم

وأفادت المصادر ان تلك القوات سلمت الصيادين للقوات  

اإلماراتية في منشأة بلحاف والتي أودعتهم أحد السجون في  

 . المنشآة التي حولتها القوات اإلماراتية الى ثكنة عسكرية

السماح     وأكدت المصادر أن القوات اإلماراتية، رفضت

 .بزيارتهم أو االتصال بأسرهم

وتمارس القوات اإلماراتية مختلف أساليب التعذيب في  

 .سجونها في المحافظات الجنوبية، بينها القتل واالغتصاب

 

  

 

شكلته السعودية مطلع أبريل الماضي على نفس المنوال الذي سار عليه  يتجه مجلس القيادة الرئاسي الذي 

عبد ربه منصور هادي، نحو التطبيع والتعامل المباشر مع الكيان الصهيوني للحفاظ على مناصب أعضاء  

 .المجلس وبقائهم في السلطة

، خالل الفترة القليلة  هذا ما كشفته تسريبات جديدة بشأن التحركات األخيرة ألعضاء مجلس القيادة الرئاسي

 .الماضية والتي كان من بينها الزيارة المفاجئة ألعضاء المجلس لألردن

وبحسب التسريبات فإن لقاءات لقيادات مجلس القيادة شملت االجتماع بمسؤولين إسرائيليين وإماراتيين  

 .وسعوديين

ت مع قيادات إسرائيلية في كل  وحسب مصادر تلك التسريبات فان رئيس وأعضاء مجلس القيادة عقد اجتماعا

 .من اإلمارات وشرم الشيخ وجنيف وعّمان 

كما كشفت المصادر ان هذه اللقاءات، تركزت إليجاد موطئ قدم إلسرائيل في السواحل اليمنية تحت غطاء  

 .استثمارات نفطية وسياحية في عدد من المحافظات

تخباري لها في عدد من الجزر اليمنية الهامة  يأتي ذلك بعد أن عملت إسرائيل على تثبيت وجود عسكري واس

 .كجزيرة سقطرى وجزيرة ميون

المصادر تحدثت بحسب ما نقلته وسائل إعالم محلية أن إسرائيل أبدت اهتماماً متزايداً بالتواجد في السواحل 

 .اليمنية الشرقية والغربية

ات بأسماء غير إسرائيلية، لالستثمار  وذلك من خالل الدفع بشركات نفطية مملوكة إلسرائيل تعمل في اإلمار 

في بعض المناطق في اليمن إلى جانب شركات استثمارية يهودية أمريكية وأوروبية تعمل في مجاالت الطاقة  

 .واألمن والمالحة البحرية

وحسب المصادر فان هذه المشاريع االستثمارية ستشمل أيضاً إنشاء فنادق في الساحل الغربي وأخرى في  

بوة وحضرموتمحافظتي ش . 

وتأتي هذه التسريبات بعد أيام من تسريبات معلومات أخرى تتعلق بلقاء طارق صالح مع رجال أعمال  

أمريكيين من الطائفة اليهودية، وبحسب التسريبات فإن لقاءات طارق برجال األعمال اليهود األمريكان  

ية في المناطق الجنوبية من الساحل تضمنت تفاهمات بشأن السماح لرجال األعمال بإنشاء مشاريع استثمار

 .الغربي لليمن

 

 

 

 

 

 مصادر تؤكد ان الوضع متوتر يف املنطقة العسكرية األوىل 

أفادت مصادر في محافظة حضرموت شرق اليمن ان الوضع متوتر في المنطقة العسكرية األولى التي صدر  

باإلطاحة برئيس أركانها يحيى أبو عوجاء الموالي لعلي محسن األحمراراً  بحقها قر . 

وقالت المصادر أن ابو عوجا حرض جنوده وضباطه لرفض القرار الذي قضى باإلطاحة به منصبين األول 

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

 .الذي يشغل منصب قائد الكتيبة الخاصة في قوات النخبة الحضرمية

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

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

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

 .ومعكسرات المنطقة

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

رموتفي كامل المناطق النفطية بوادي وصحراء حض . 

حتت غطاء االستثمار.. حتركات إسرائيلية شرق وغرب  
 اليمن 

 

اإلنتقايل يبث الفوضى يف سيئون  
 بغطاء شعبي متهيدًا القتحامها 
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التقى أمس األول رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق  

 .هرتسوغ، برئيس اإلمارات محمد بن زايد

بعد اللقاء، انه تم التوقيع على اتفاقيات   وكشف هرتسوغ

وصفتها إسرائيل بأنها “رائعة وهدية من دوله اإلمارات  

 .العظيمة

وقال هرتسوغ بأنهم سيستمرون في العمل سوياً لتعزيز  

وتعميد الشراكة بين “إسرائيل واالمارات”، وقال إن كله  

ئيلاسرا  أمل في أن تنضم دول أخرى للتحالف مع . 

لهرتسوغ على حسابه بتويتر، قال رئيس   وفي تغريدة

صديقه الشيخ محمد بن  الكيان الصهيوني انه ُسر بلقائه ب

زايد رئيس االمارات، واضاف “اتفاقيات إبراهيم الرائعة  

 .”هي هدية عظيمة لمنطقتنا

وقال هرتسوغ في وقت سابق أنه يعتقد ان بالده جنباً إلى  

في منطقه  جنب مع االمارات سيقودون سوياً المسيرة 

 .الشرق األوسط

وتستغل إسرائيل ومعها دول التطبيع العربي، التطبيع في  

المجال األمني والتطبيع في المجال البيئي، تمهيداً للتطبيع  

السياسي والعسكري مع الكيان الذي يحتل فلسطين والقدس  

 .الشريف، وأراٍض عربية أخرى في كل من سوريا ولبنان

كشفت عن تعاون مع اإلمارات  وكانت إسرائيل سابقاً قد 

فيما يخص اليمن، تحت مسميات أمن المالحة البحرية  

 .وخطوط التجارة العالمية ومكافحه اإلرهاب

 

 

 

 

اإلماراتيين الذين مارسوا الكشف عن الضباط 
 جرائم التعذيب وقتل المعتقلين في عدن 

كشف قيادي جنوبي هوية منفذي جرائم تعذيب أودت بحياة  

عشرات اليمنيين في سجون تديرها القوات اإلماراتية  

 .بمدينة عدن

الجنوبية” عادل الحسني، في  وقال القيادي في “المقاومة  

تدوينة على )تويتر(: ” بشكل خاص وحصري.. وبعد بحث 

لسنوات تحصلت على صور بعض العسكر اإلماراتيين الذين 

 .”كانوا يعذبونا في سجون عدن 

وأضاف الحسني : “المجرم عيسى البلوشي.. انتقل من  

، وكان مكلفاً 2016قصر المعاشيق إلى سجن التحالف في 

السجناء، وهو شخص تافه وجبان، إن صح التعبير  بتعذيب 

فقد كان يخاف من ظله، ومن إجرامه أنه كان يعذب بعض  

المعتقلين، ومن يمت يدخله في كيس بالستيكي أسود، وال  

 .”ندري بعد ذلك بمصير الجثث 

 

  

 

هي األولى من نوعها بشأن تطورات الوضع السياسي في اليمن من   خرجت حركة أنصار هللا الحوثيين اليوم بمكاشفات

 .بعد انتهاء الهدنة

 وطرح زعيم الحركة عبدالملك الحوثي أمام اليمنيين مالمح واضحة بشأن تطورات المباحثات غير المعلنة والمراوحات

ذهاباً وإياباً للدبلوماسيين والوفود واألوراق والمقترحات والردود بين حكومة صنعاء والتحالف والتي استمرت شهرين  

أكتوبر الماضيين 2ابريل وانتهت في  2متتالين منذ انتهاء العمل بموجب الهدنة المتفق عليها التي انطلقت في  . 

عليه حكومة صنعاء “أسبوع الشهيد” بأن التحالف السعودي  وقال الحوثي في كلمة له اليوم بمناسبة ما تطلق

اإلماراتي الذي يحظى منذ انطالقه بدعم وغطاء سياسي وعسكري واستخباري من الواليات المتحدة األمريكية  

وبريطانيا وفرنسا وحتى من إسرائيل، قال الحوثي بأن التحالف ال يزال يعتبر أن هناك مشكلتان أساسيتان لديه بشأن  

ليمن وأن هاتان المشكلتان هما ما دفعتاه لشن الحرب على اليمنا . 

وقال الحوثي أن المشكلة األولى لدى التحالف هي رفضه بأن هناك من اليمنيين من يتجه للتحرر ويريد للشعب بأكمله 

وأما المشكلة الثانية أن يكون حراً وعزيزاً وكريماً ومستقالً على أساس هويته اإليمانية واليمانية وانتمائه لإلسالم،  

فقال الحوثي بأنها تكمن في رغبة التحالف في جعل اليمن دولة وشعباً واحداً من البلدان العربية المطبعة مع الكيان 

الصهيوني ومعادياً للدول المناهضة للكيان الصهيوني والواقفة جنباً إلى جنب مع قضايا األمة العربية المصيرية وعلى 

طينيةرأسها القضية الفلس . 

وبخصوص هاتين المشكلتين قال الحوثي بأن موقفهم لم ولن يتغير، األمر الذي يمكن اعتباره مؤشراً على أن مباحثات  

 .الجانبين بشأن وقف الحرب على اليمن وصلت لطريق مسدود من جديد

ما وصلت إليه المباحثات  الحوثي أوضح في كلمته العديد من النقاط التي يمكن اعتبارها بأنها تمثل رؤية واضحة بشأن 

بين الجانبين وفيما تم التباحث من أجله وما الذي ال تزال السعودية واإلمارات والواليات المتحدة تتمسك به بشأن اليمن  

وما الذي يرفض أنصار هللا “الحوثيين” وحلفائهم التنازل عنه مهما كان الثمن ومهما كانت اإلغراءات التي قدمتها 

من تحت الطاولة لصنعاء للتراجع عن مواقفها وثوابتها التي تؤكدها باستمرارالسعودية سابقاً  . 

من بين هذه النقاط أن كالً من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والسعودية واإلمارات يريدون إبقاء اليمن في حالة احتالل 

من تحالفات، حيث أوضح   وخضوع مطلق لكل ما يأتي من سياسات وتوجهات والقبول بكل ما تصيغه واشنطن وحلفها

الحوثي بأن األطراف الخارجية تريد أن تكون مصلحتها مأخوذة بعين االعتبار قبل كل شيء، أي تقديم مصلحة الخارج 

على مصلحة اليمن واليمنيين، وفي هذا الصدد كشف الحوثي فيما يبدو أنه جزء من االشتراطات التي تطرحها  

رب والحصار على اليمن، حيث قال “يريدون منا السكوت والموافقة على إقامة السعودية على صنعاء مقابل إنهاء الح

قواعد عسكرية لهم في أي مكان استراتيجي في هذا البلد والسيطرة على منشئاته الحيوية ويريدون أن يكون وضعنا  

يكون مديراً هنا أو  السياسي خاضعاً لهم لدرجة أن يختاروا هم من يكون رئيساً ومن يكون رئيس وزراء بل وحتى من 

 .”هناك

وأضاف الحوثي بأن المطلوب من اليمنيين هو القبول بأن يستفيد الخارج من ثرواتهم الغازية والنفطية االستفادة األكبر 

بينما ال يحصل الشعب إال على القليل والفتات وهو ما يعني أن يبقى وضع اليمن المعيشي واالقتصادي في أزمة دائمة  

اني فيما تذهب مئات المليارات للشركات األمريكية واألوروبيةويبقى الشعب يع . 

وفيما يتعلق بالهدنة كشف الحوثي بأن التحالف ال يزال حتى اليوم يرفض القبول بأن يتم تسليم مرتبات الموظفين 

لي السعودي والتي اليمنيين في القطاع العام شماالً وجنوباً من عائدات مبيعات النفط التي يتم كان توريدها للبنك األه

بسببها قررت صنعاء مطلع أكتوبر الماضي وقف نهب الثروة النفطية اليمنية إلى أن يتم االتفاق على جعل هذه الثروة  

مبالكامل في خدمة اليمنيين ال غيره . 

ويتضح من حديث الحوثي بأن المباحثات بين صنعاء والتحالف لم تصل إلى طريق، إضافة الستمرار تمسك الطرف 

لخارجي بحرمان اليمنيين من االستفادة من ثرواتهم وعدم تمكين اليمنيين من قرارهم السياسي والسيادي على كامل  ا

 .جغرافيتهم ومياههم

وفيما يتعلق بردة الفعل من صنعاء لقاء ما وصلت إليه األمور بين الجانبين، ألمح الحوثي إلى أن االستسالم لما يريده 

نيين ال شماالً وال جنوباً وأنهم لن يبقوا مكتوفي األيدي تجاه استمرار فرض الحصار على الخارج ليس في قاموس اليم

اليمنيين من قبل التحالف، وهو ما يعني أن هناك خطوات عملية ستنفذها صنعاء لكسر الحصار وإبطال مفعول العقوبات  

العتراف الدولي بها، وإزاء خطوات صنعاء التي تفرضها حكومة التحالف على الجزء األكبر من اليمنيين مستغلة بذلك ا

القادمة والتي ال تزال غير معروفة حتى فإن من المتوقع أن يتجه التحالف للتصعيد العسكري من جديد، وفي هذا الصدد  

هدد الحوثي كالً من السعودية واإلمارات بأن أي إقدام على استخدام الخيار العسكري سيقابل برد من صنعاء أقوى 

ً وأكثر ته ديداً وخطراً على ما قد تعرض له البلدان سابقا . 

احلوثيون يكشفون ألول مرة منذ انتهاء اهلدنة تطورات  
 املباحثات مع التحالف 

 

اسرائيل تكشف عن اتفاقيات وصفتها  
 بالرائعة واهلدية من اإلمارات 
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صعدت المملكة العربية السعودية خطابها اإلعالمي ضد  

 .حزب االصالح

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية جنوب شرق اليمن  

تصب في مصلحه االطراف األخرى الموالية لإلمارات على  

اإلصالح الذي يجري اقصاؤه من المشهد  حساب حزب 

 ً  .السياسي والعسكري تدريجيا

ومؤخراً تصاعدت االتهامات بين قيادات من اإلصالح من  

جهة ومسؤولين سعوديين من جهة وذلك على خلفية ما  

2019حدث في عام  . 

ي، اتهاماً  لقاض ح شوقي احيث وجه البرلماني التابع لإلصال 

يار قوات “الشرعية” من  للسعودية في أنها السبب بانه 

 .جبهة نهم

في المقابل دفعت السعودية بالصحفي البارز والمقرب من  

دوائر الحكم بالرياض، عبدهللا آل هتيلة بالرد على اتهامات  

 .اإلصالح للسعودية

وقال آل هتيلة بأن “الجميع يعلمون أنك تكذب بعد أن تعلمتم 

لدفاع عن  أساليب التضليل وتنفيذ المؤامرات في محاولة ل 

″، وأضاف آل هتيلة أن من سلم جبهة  2011فشلكم في 

والمملكة هي من   –أي أنتم  –نهم هو من سلم صنعاء 

دافعت عن مأرب وانت في تركيا تشتري الشقق”، مختتماً  

تصريحه بالقول “وتتأمر بائساً مع بعض الدويالت وتركيا 

ضد المملكة”، في إشارة ضمنية إلى قطر التي تتهمها  

ودية بأنها تستخدم حزب اإلصالح لضرب التحالف في  السع

 .اليمن

 

 

قتلى وجرحى بتجدد المواجهات  
 بين االنتقالي والقاعدة في أبين 

بين الحزام األمني التابعة لإلنتقالي    تجددت المواجهات 

 . وعناصر القاعدة في مديرية مودية بمحافظة أبين

إن اشتباكات اندلعت ، بعد     مصادر عسكرية  وقالت

محاوالت فصائل اإلنتقالي مداهمة قرى سكنية في المديرية،  

اإلرهابي  القاعدة   قبل أن تتصدى لها عناصر . 

االشتباكات نصف ساعة،    فقد استمرتوبحسب المصادر 

 .أسفرت عن سقوط جرحى من مسلحي الطرفين

وتحشد القبائل الموالية لإلصالح لطرد فصائل المجلس  

 .اإلنتقالي من أبين

وتكشف المواجهات بين االنتقالي والقاعدة ، وهم عملية  

سهام الشرق ، وسط اتهام للتحالف بمنح الجماعات  

ء في المحافظةاإلرهابيةةالغطاء للبقا . 

 

  

 

النفطي التابعة للتحالف السعودي اإلماراتي،  أفادت مصادر مطلعة بأن القوات المسيطرة على ميناء الضبة 

فرفضت إغالقاً كامالً على الميناء وذلك لتركيب منظومة دفاع جوية للتصدي للطائرات المسيرة التي ترسلها  

 .صنعاء لمراقبة المنطقة ومنع نهب الثروة النفطية من هذا الميناء

ات التحالف التي منعت الدخول اليه من أجل  وقالت المصادر في حضرموت أن الميناء تم إغالقه من قبل قو

تركيب أنظمة دفاع جوي، في محاولة منها لصد هجمات طائرات صنعاء المسيرة، حيث ترفض سلطات أنصار  

 .هللا الحوثيين حتى اللحظة السماع باستئناف تصدير النفط

ته إلى اليمن وصرفها  وترفض صنعاء السماح بتصدير النفط إال في حالة تمت الموافقة على توريد عائدا

 .لمرتبات الموظفين في عموم البالد شماال وجنوبا

في سياق متصل كان الجنوب اليوم قد كشف في وقت سابق نقالً عن مصادر في حضرموت بأن محافظ  

حضرموت المدعوم من اإلمارات مبخوت بن ماضي، طلب من اإلمارات في وقت سابق بأن يتم دعم حضرموت  

إسرائيلية مستغالً حالة التطبيع العسكري واألمني والسياسي بين الكيان الصهيوني   بمنظومة قبة حديدة 

واإلمارات، إال أن طلب بن ماضي قوبل بالسخرية من اإلماراتيين الذين ردوا عليه بأن إسرائيل مترددة حتى  

ها لحكومة  اللحظة في أن تمنح اإلمارات منظومة دفاع جوي متطورة فكيف يمكن أن تقتنع بمنح منظومات

 .التحالف

 

 

 

 

 

 

 

 حتركات عسكريه لالنتقايل بالقرب من سيئون 

دفع المجلس االنتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية قادمة من أطراف مدينة المكال، وقالت مصادر محلية مطلعة  

  ان التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى تخوم مدينة سيئون، تم استدعاؤها من اللواء بارشيد، التابع للمجلس

لتنظيمات اإلرهابية والمتطرفة التي عملت  االنتقالي الذي يتمركز غرب مدينة المكال وينتمي معظم أفراده ل

 .سابقا لحساب اإلمارات في حضرموت

وقالت المصادر ان تعزيزات عسكرية وصلت إلى مديريتي ساه ووادي العين، قادمه من أطراف مدينة المكال،  

 .في إشارة إلى أنها قدمت من لواء بارشيد التابع لالنتقالي

تر داخل المنطقة العسكرية األولى التي صدر بحقها امس قراراً سعودياً  وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع تو

أعلنه رشاد العليمي بإقالة رئيس أركان المنطقة العسكرية األولى، يحيى أبو عوجاء المحسوب على الجنرال  

  علي محسن األحمر الذي أقصي من السلطة أوائل أبريل الماضي. وتم تعيين قيادياً في المجلس االنتقالي

الجنوبي وهو ما دفع فصائل بالمنطقة العسكرية األولى إلى رفض هذا القرار وتفريغ المنطقة العسكرية االولى  

 .من السالح والذخائر التي كانت موجودة داخل مخازن المنطقة ومعسكراتها

بين  ومن المرجح ان تتصاعد التوترات في سيئون مع احتماالت كبيرة بأن تصل لمرحلة صدام عسكري مسلح  

قوات االنتقالي وقوات العسكرية األولى التي ترفض اإلطاحة بقيادتها حيث ترى في هذه الخطوة مقدمة  

 .لإلطاحة بها وتسريحها نهائياً من الخدمة

هذه التحركات العسكرية للمجلس االنتقالي بالقرب من سيئون ليست األولى من نوعها حيث نفذ االنتقالي  

لمحيطة بمدينة سيئون سواًء بفصائل عسكرية موالية له او بفصائل من القبائل  تحركات عسكرية في المناطق ا

 .الموالية لإلمارات

 

تأكيدًا ملا نشره اجلنوب اليوم.. تركيب دفاعات جوية يف  
 ميناء الضبة 

 

السعودية تصعد بوجه  
 اإلصالح 
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بدأت  أصدرت قبائل الصبيحة بيان ناري تهدد فيه باقتحام المعقل  

شن ناشطون في مواقع التواصل االجتماعي هجوماً عنيفاً على  

الناشط السياسي الموالي للتحالف السعودي االماراتي المقيم 

 .خارج اليمن، فهد الشرفي 

وذلك بسبب قيام الشرفي بتبرير حصول اثنين من اشقائه على  

 .منح للدراسة في الخارج على حساب الشعب اليمني

ودافع الشرفي عن حصول أشقائه على هذه المنح، حيث وردت 

كشوفات المنح الدراسية الموزعة على  أسماء اثنين منهم ضمن 

 .أبناء المسؤولين وأقاربهم في الخارج 

ونشر الشرفي مبرراً ذلك بأن أشاقءه يستحقون هذه المنح وقال 

إنهما انحازا للدولة وأن من حقهما الحصول على منح للدراسة 

 .في الخارج

تبرير الشرفي دفع بناشطين بمواقع التواصل االجتماعي بشن  

ف عليه بما في ذلك ناشطون موالون للتحالف  هجوم عني

وحكومة معين عبدالملك، حيث اعتبر الناشطون تبرير الشرفي  

بأنه مجاهرة وتباهي بالفساد ودفاع عن سرقتهم المنح الدراسية  

التي يفترض توزيعها على الطالب اليمنيين المتفوقين، فيما 

 .”وصف أحد الناشطين الشرفي بالقول “سارق ومبهرر

 

 

 

 عدن .. حريق في ميناء المعل 

نشب حريق ، األربعاء ، في ميناء المعال بمدينة عدن ، في  

 .ظروف غامضة

وقال مصادر محلية إن حريقا اندلع في ميناء المعال بالقرب من  

صوامع الغالل ، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان ,  

 . فيما هرعت سيارات اإلطفاء الى الموقع

إدارة ميناء المعال توضيحا بعد حول أسباب الحريق  ولم تصدر 

 .الذي خلف خسائر كبيرة

قيادي يف احلراك : الفساد يف اجلنوب  
 مربمج ومتعمد ولن يتوقف 

قال القيادي في الحراك عبدالرحمن الوالي إن الفساد في الجنوب 

 . مبرمج ومتعمد

وأوضح الوالي إن الفساد مبرمج ومتعمد في الجنوب بالذات 

)ألن الشمال بيد الحوثي(، ومن أيام هادي وحاليا العليمي  

 .واألمور نفس األمور وال يوجد محاسبة وواضح أنها ستستمر،

سف من اعتقدنا انه سيفرمل االمور وتابع الوالي : مع األ

ويحاسب اللصوص وداعميهم تكعبل من داخله فأصبح الجنوب 

 .يرى أنه منهم، نشوف كالمه يعجبنا نرى عمله فيفزعنا

 

 

 

 .كشف اإلعالمي األردني وحيد الطوالبة وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة اليمنية صنعاء

على حسابه بموقع التواصل االجتماعي ان وفداً سعودياً رفيع المستوى وصل إلى  وقال الطوالبة في منشور 

صنعاء حامالً معه رد الجانب السعودي على ما طرحته صنعاء سابقاً خالل زيارة الوفد ذاته قبل عدة أسابيع  

 .في ما يخص المسودة النهائية للحوار والتفاوض

، ال وقت تسريبها إعالمياً حين كان وفد الرياض متواجداً  ولم تتضح حتى هذه اللحظة مضامين هذه المسودة 

في صنعاء قبل عدة أسابيع وال حالياً إن صحت تسريبات وجود وفد سعودي حالياً في صنعاء، والتي لم تؤكد  

 .ال صنعاء وال الرياض صحة هذه التسريبات من عدمها

اء تطورات المباحثات بين الجانبين إلنهاء  ومن المتوقع ان يكون الطرفان )صنعاء والرياض( متفقين على إخف

الحرب على اليمن وذلك كي ال يفتح الطرفان المجال لتأويل هذه المباحثات إعالمياً واستغاللها من قبل بعض  

 .األطراف التي تتهرب من إنهاء الحرب على اليمن ورفع الحصار عنه

م قليلة من انتهاء فتره الشهرين. التي سمحت  ويأتي وصول الوفد السعودي إلى صنعاء للمرة الثانية بعد أيا

بها صنعاء للرياض للتباحث داخلياً بشأن ما طرحته صنعاء من شروط ومقترحات تسمح للرياض بالخروج  

 .من مستنع الحرب على اليمن بماء الوجه وبما يحفظ لها كرامتها بعد ان خسرت الحرب على كافة المستويات

 

 

 

 

 

فنان من عدن بعد نهب أرضيته حمافظ حلج يهدد أسرة    

هدد محافظ لحج أحمد التركي، أسرة الفنان العدني محمد المحسني، باستخدام القوة ضدهم إن استمروا في  

 .المطالبة بأرضيتهم التي ورثوها عن الفنان المحسني

 وقالت مصادر أن محافظ لحج أقدم على صرف أرضية ورثة الفنان المحسني ألحد أصدقائه تحت الضغط

 .واإلحراج بحسب ما قاله في وقت سابق مدير مكتب التركي

وقالت المصادر أن ورثة المحسني راجعوا محافظ لحج، بغرض التراجع عن صرف أرضهم ألحد أصدقائه،  

وأن مدير مكتبه أبلغهم سابقاً بأن األرضية المتنازع عليها معروفة بأنها ملك ورثة المحسني، ولكن المحافظ  

د اصدقائه بعد إحراجهاضطر لصرفها ألح . 

واحتجت أسرة المحسني على صرف أرضيتهم لكن مدير مكتب التركي تواصل بهم وأبلغهم التخلي عن األرض  

وعدم المطالبة بها مجدداً كما هددهم باستخدام القوة ضدهم إن استمروا في ذلك رغم أنه بنفسه أكد لورثة  

 .المحسني سابقاً بأنهم هم مالك هذه األرضية

اكات عنيفة بين عناصر الحزام األمني ومرافقي عبد  اشتب
 اللطيف السيد بلحج

اندلعت اشتباكات عنيفة، الثالثاء، بين فصائل اإلنتقالي في محافظة لحج، عقب مقتل ضابط في الحزام األمني  

 .برصاص مرافقي صالح السيد 

أمن لحج صالح السيد، بتهمة  وأوضحت مصادر محلية أن مجاميع الحزام اقتحمت منزل أحد مرافقي مدير 

 .التورط في قتل القيادي في حماية المنشآت التابعة لإلنتقالي في عدن، محمد بن عفيف

بين عناصر الحزام األمني وعدد من المسلحين ممن كانوا في المنزل   إشتباكات اندلعت   وأكدت المصادر أن . 

مرافقي صالح السيد، في ظل تهديد األخير بالتصدي ألي  وكان حزام عدن قد وجه في وقت سابق، بمالحقة 

 .محاولة للقبض على عناصره

 

 

 

اعالمي أردني: وفد سعودي رفيع املستوى يصل  
 العاصمة صنعاء 

 

ناشطون يشنون هجومًا على فهد الشريف  
سارق ومبهرر"  ويصفونه بعبارة   ” 
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مقتل قيادي في الحزام األمني شهدت عدن توتر أمني عقب  

 .برصاص مرافقي مسؤول أمني

وقالت مصادر أمنية إن قوات الحزام األمني في عدن وجهت 

بينهم مرافقين لصالح     بمالحقة قيادات في الحزام االمني بلحج

 .السيد 

ورفض السيد تسليم مسلحين متورطين بقتل الضابط في حماية  

محمد بن عفيف ، المرافق     المنشات التابعة لحزام عدن

احمد مهدي العفيف   الشخصي لقائد حماية المنشات . 

وقتل العفيف برصاص مسلحي السيد، مدير امن لحج وقائد 

 .الحزام االمني هناك 

بأخرين من ردفان   وسبق وأن اشتبكت تشكيالت من حزام يافع

 .على خلفية القضية ذاتها

 

 

 

االنتقالي يهاجم مواقع دفاع شبوة  
 قرب مدينة عتق 

فصائل اإلنتقالي، الثالثاء، عسكريا ضد قوات دفاع    صعدت

 .شبوة جنتح طارق عفاش في شبوة

وقالت مصادر محلية إن االنتقالي شن هجوماً مضاداً على  

عتق، المركز اإلداري لمحافظة مواقع دفاع شبوة، قرب مدينة 

 .شبوة

مصادر قبلية إن وحدات من اللواء الثاني دعم وإسناد    وأفادت

اقتحمت مواقع تابعة لدفاع شبوة في مديرية الصعيد جنوبي 

عتق، وسيطرت عليها دون قتال، تحت مزاعم تأمين المديرية 

 .من هجوم مرتقب

محافظ الرئاسي عوض الوزير الموالي    ووجه

األسبوع الماضي، بطرد فصائل اإلنتقالي من عتق  رات،لإلما . 

خلف قتلى وجرحى من حزام يافع  
ُ
اشتباكات ت

 وردفان بلحج 
، في     االنتقالي الموالي لإلمارات   عناصر   قتل وجرح عدد من

بمحافظة لحج  اشتباكات    . 

إن اشتباكات دارت بين جنود من الحزام    وقالت مصادر محلية

فع مع آخرين ينتمون للحزام في ردفان أثناء  األمني بمديرية يا

 .التقائهم في مديرية حبيل جبر شمال شرقي لحج 

وأوضحت المصادر أن االشتباكات أسفرت عن سقوط قتيلين من  

 .الحزام األمني التابع ليافع فيما أصيب آخرون من حزام ردفان

في إغراق الجنوب في   التشكيالت المناطقية لإلنتقالي  وساهمت

 .الفوضى والصراعات بين فصائل اإلنتقالي

 

 

 

خرجت تسريبات اليوم بشأن ما دار من لقاءات غير معلنة بين القيادات في حزب اإلصالح وأبناء صالح  

في العاصمة المصرية القاهرة على هامش الفعالية التي أقامها أبناء صالح في القاهرة في ذكرى مقتله  

2017ديسمبر  4الموافق  . 

مشاه ميكا، الذي تم طرده من محافظة شبوة بعد   21وبحسب مصادر مطلعة في القاهرة فإن قائد اللواء 

سيطرة قوات االنتقالي على المحافظة، جحدل حنش، التقى في القاهرة بنجل علي عبدهللا صالح “مدين”  

أخرى تابعة لإلصالح، لبحث امكانيه التحالف   وعرض عليه الترتيب للقاء بينه وبين طارق صالح وقيادات

 .عسكرياً وسياسياً لمواجهة المجلس االنتقالي في كل من شبوة وأبين وعدن

وحتى هذه اللحظة لم يتم توضيح ما إذا كان طارق صالح، سيهم بالتحالف مع اإلصالح ضد المجلس  

يتم إنهاء قوات االنتقالي واستنزافها في   االنتقالي في الوقت الذي يريد طارق صالح االحتفاظ بقواته بينما

أبين في المعارك المتقطعة واالستهدافات اليومية لقوات االنتقالي في أبين من قبل عناصر تنظيم القاعدة  

 .الموالين لإلصالح 

في هذا السياق يرى مراقبون بأن عرض اإلصالح التحالف مع طارق صالح ضد االنتقالي في الجنوب  

ثمن، ويرى المراقبون بأن هذا الثمن لن يكون بعيداً عن تعز التي يسعى طارق صالح للتوسع  سيكون له  

والسيطرة في المناطق الجنوبية الغربية منها خاصة مناطق المرتفعات الجبلية المطلة على الشريط  

 .الساحلي لمحافظه تعز معقل قوات طارق صالح لتامين ظهره من أي استهداف قادم 

ان يعقد االصالح صفقة غير معلنة مع طارق صالح لتمكين األخير من السيطرة على بعض  ومن المحتمل 

المناطق الجبلية في تعز باألضافة الى السماح بفرض تواجد عسكري رمزي لطارق داخل مدينه تعز، في  

مقابل وقوف طارق مع اإلصالح في حضرموت خاصة بالمنطقة العسكرية األولى التي يسعى االنتقالي  

هداً للتواجد فيها وإخراج العسكرية األولى من وادي وصحراء حضرموت الغنية بالنفط جا . 

 

 

 

 

 

 

بعد خالف مع قوات طارق.. اغتيال قيادي يف خفر السواحل  
 بالساحل الغربي 

نصب مجهولون كميناً مسلحاً لركن القوى البشرية في خفر السواحل في الساحل الغربي، العقيد صادق  

جرى اغتياله اليومالقاضي والذي  . 

وقالت مصادر أن القاضي كان يمر على طريق الخوخة وحيس اقصى جنوب الحديدة الخاضعة لسيطرة  

 .الفصائل الموالية للتحالف التي يقودها طارق صالح

 .وقالت المصادر ان القاضي تعرض لكمين مسلح، أثناء مروره بين الخوخة وحيس

فيها اغتيال قيادي عسكري في وحدة عسكرية تشرف عليها بشكل مباشر  وهذه هي المرة األولى التي يتم 

على قوات خفر السواحل   2017الواليات المتحدة األمريكية حيث تشرف البحرية األمريكية منذ عام 

 .اليمنية الموالية للتحالف السعودي اإلماراتي

احل بما حدث من توتر سابق بين  في هذا السياق ربطت وسائل إعالم محلية اغتيال القيادي في خفر السو 

قوات طارق صالح وخفر السواحل، على خلفية احتجاز خفر السواحل سفينة إماراتية محملة بالمخدرات  

رفضت تسليمها لقوات طارق صالح في سواحل سقطرى، األمر الذي دفع بقوات طارق إلطالق طائرة  

لمسيرة من المخا مقر قيادة قوات طارق الستهداف خفر السواح . 

 

 

 

 اإلصالح يعرض على طارق التحالف معه ضد االنتقايل 
 

توتر أمني يف عدن عقب مقتل ضابط يف  
 احلزام األمني برصاص مرافقي صاحل السيد 
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نظم عشرات المواطنين اليوم األحد، من أبناء قرية كوكبان  

بمديرية تبن محافظة لحج وقفة احتجاجية أمام مبنى  

المحافظة للتنديد بإستيالء نافذ على أراضيهم في قرية  

 .كوكبان والعبيدة بوادي خير

ورفع المحتجون الفتات ورددوا شعارات تندد باالستيالء  

وثائق رسميةعلى أراضيهم المملوكة لهم ب  . 

وقال المحتجون إن أحد النافذين يدعي ملكيته ألراض بقرية 

كوكبان والعبيدة بوادي خير بمديرية تبن مع أنه من خارج  

 .المنطقة

أنهم يملكون وثائق ومستندات رسمية من عهد     وأكدوا

وبالرغم من أن القضية منظورة أمام   السلطنة العبدلية

األهالي بمجاميع    الجهات القضائية ،إال أن المتنفذ هاجم

مسلحة على متن أطقم عسكرية وبدعم من قيادات عسكرية 

نوفمبر/ تشرين ثان25في مساء الجمعة  . 

جرحى  6وقالوا إن الهجوم المسلح أسفر عن سقوط 

يتلقون العالج  األهالي بينهم إمرأة ،اليزال معظمهم   من

 .بسبب جروحهم الخطيرة

وتشهد المحافظات الجنوبية منذ ست سنوات عمليات بسط  

 .لألراضي وتورط قيادات في اإلنتقالي في عمليات النهب 

 

 

 

مصادر حقوقية: االنتقايل يواصل إخفاء  
 وتعذيب أحد جنود ميناء الزيت بعدن 

عبدهللا الجفري” أفادت مصادر حقوقية أن الجندي “رضوان 

يتعرض للتعذيب منذ ثمانية أشهر في سجون االنتقالي في  

 .عدن 

وأوضحت المصادر ، أن عناصر اإلنتقالي تواصل إخفاء  

الجندي “رضوان عبدهللا الجفري” منذ ثمانية أشهر على  

 .إختطافه

وبحسب المصادر فإن “الجفري” تعرض لعمليات تعذيب  

اإلنتقالي الموالي لإلنتقالي بعدن  وحشية في سجون . 

وقالت أسرته أنها ال تعلم عن مصيره منذ اختطافه قبل  

 .ثماتية أشهر في عدن

“الجفري” الذي يعمل جنديا في أمن ميناء الزيت،    وتعرض

ة الحسوة في  لإلختطاف من قبل عناصر اإلنتقالي من منطق

 .مديرية البريقة، وهو في طريقه إلى مقر عمله

ويقبع المئات من المعتقلين في سجون االنتقالي الموالي  

 .لإلمارات وتمارس عناصر االنتقالي مختلف أساليب التعذيب

 

 

 

دفعت الحكومة التابعة للتحالف السعودي االماراتي للتغطية على تسريبات كشوفات المنح الدراسية الموزعة   

على أبناء مسؤولي حكومة التحالف المتواجدين والمقيمين جميعهم في الخارج، إضافة لفضائح الفساد في ما  

ؤولين يتعلق بالبعثات الدبلوماسية الموزعه على أبناء وأقارب وزوجات المس . 

ونشرت وسائل االعالم الموالية للتحالف وثيقة رسمية صادرة من النائب العام بحكومة التحالف، تضمنت  

الوثيقة طلباً من حكومة معين عبد الملك إيفاد النائب العام برد توضيحي لقاء ما كشفه الصحفي فتحي بن  

سلطنة عمان لحكومة التحالف بسعر  لزرق قبل أكثر من شهر بشأن محطة الكهرباء الغازية التي باعتها 

طة الكهربائية هي المشغلة  مخفض جداً بعد تعثر استخدامها في السلطنة بسبب فشل إتمام مشروع كانت المح

للطاقة الخاصة بهذا المشروع وبعد تعثره تم بيع المحطة لحكومة التحالف بسعر مخفض مراعاة لظروف  

 .اليمنيين

ها لحكومة التحالف بسبب اعتراض اإلمارات على هذا األمر على الرغم من  وكانت هذه المحطة قد تعثر تسليم

أن قيمة المحطة يقل عن ربع قيمتها الحقيقية وعلى الرغم من أن حكومة التحالف كانت قد دفعت جزءاً من  

 .قيمة المحطة ومع ذلك تعثر تسليم المحطة وتركيبها

قد تعثر تسليمها وتركيبها في اليمن بسبب   وكانت المحطة التي يفترض أن تخصص لمحافظة حضرموت،

اإلمارات التي اعترضت على حصول اليمنيين على محطة كهربائية في حضرموت بهدف جعل المحافظة 

 .بحاجة مستمرة لشركات الطاقة الكهربائية المملوكة لإلمارات التي تعمل تحت أسماء وهمية في حضرموت 

ائب العام تطالب فيها بالتحقيق والرد على قضية فساد في الوقت  مراقبون اعتبروا نشر وثيقة صادرة من الن 

الذي يعتبر فيه المسؤول المباشر المعني بالقضية وهو وزير الكهرباء قد غادر منصبه، بأنه مجرد استدعاء  

لقضية قديمة لإلعالم بهدف التغطية على فضائح كشوفات المنح الدراسية وسرقة مسؤولي الحكومة التابعين  

لف للمنح الدراسية والوظائف وتوزيع مخصصاتها على أبناء المسؤولين في الخارجللتحا  . 

 

 

 

 

 

 

كتب صالح السقلدي / عدن حكايتي مع لصوص وزارة  
 الفـساد العايل 

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

- أقول )منحة دراسية(، فهذه األخيرة يستعصي على البسطاء انتزاعها بسهولة من بين أنياب ضباع الفساد 

(، مع ان السبب الحقيقي ال تخطئه  مبرر الرفض كان يأتي دائما:) نأسف، لعدم وجود امكانية بالوقت الراهنو،

 .عين

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

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

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

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

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

 .ولم يعد في قوس الصبر منزع

 

 

على فضائح حكومة التحالف.. النائب العام    للتغطية 
 يطالب معني الرد على قضية حمطة كهرباء عمان 

 

احتجاجات بلحج تندد باستمرار  
 البسط على أراضي املواطنني 
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محافظة أبين، ، اإلثنين، ضد اإلنتقالي ، حيث  قبائل  صعدت

لتعزيزات عسكرية للمجلس اإلنتقالي شمالي    تصدت 

 .المحافظة

وقالت مصادر محلية إن مسلحون قبليون أوقفوا رتل  

ه دخول مديرية  عسكري لفصائل اإلنتقالي، أثناء محاولت

 .لودر، قبل أن يتم إجبارهم على المغادرة

حذرت االنتقالي من إرسال   وكانت مشائخ قبائل لودر

 .تعزيزات إلى المديرية

وفي غضون أقل من شهرين تعد عملية منع فصائل  

اإلنتقالي من دخول لودر، الثالثة من نوعها ، بعد رفض  

القبائل إنتشار الفصائل اإلماراتية في المديرية، التي تعد  

 .أبرز معاقل اإلصالح والقاعدة في أبين

ح باالستعانة بالقاعدة اإلرهابي  ويتهم االنتقالي ، اإلصال 

 .الستعادة مواقعه التي يسيطر عليها االنتقالي

كما تتهم قبائل أبين، التحالف بمنح القاعدة الغطاء لبقاءها  

 في المحافظة

 

 

 

 

 

القوات السعودية تمنع الصيادين 
في المهرة من االصطياد وتصادر  

 قواربهم 

ين، في سواحل إستهداف الصيادين اليمني  واصل التحالف،

المهرة، حيث أكدت مصادر محلية أن قوات سعودية منعت  

عدد من الصيادين من ممارسة الصيد في سواحل مدينة  

 .سيحوت

وأوضحت المصادر أز القوات السعودية صادرت قواربهم  

 .ومنعتهم من االصطياد

واعتقلت قوات التحالف، الشهر الماضي، عدد من الصيادين 

بعد منعهم من االصطياد في سواحل مدينة الغيضة، في ظل 

إنتشار القوات األمريكية البريطانية على إمتداد سواحل  

 .المحافظة

حكومة معين، دفع   ويأتي هذا االنتهاك باالزامن مع رفض

إعالن السلطات  صياداً يمنياً بعد   200تكاليف لنقل نحو 

 .اإلرتيرية اإلفراج عنهم 

 

  

 

دعا قيادي في لجنة االعتصام بمحافظة المهرة ، القوات األجنبية المتواجدة في مطار الغيضة إلى المغادرة  

 .بسالم قبل فوات األوان 

وقال رئيس اللجنة االعتصام، بمنطقتي سيحوت والمسيلة، الشيخ سالم سعد الزويدي، في كلمة له بالذكرى  

م، إن أبناء المهرة قادرين على طرد المحتلين  1967نوفمبر  30لعيد الجالء من االحتالل البريطاني   55الـ

 .وأطماعهم من مختلف المناطق

طار الغيضة بالرحيل بسالم قبل فوات األوان من أراضي المهرة  وطالب ، القوات األجنبية المتواجدة في م

 .واليمن، وفتح المطار أمام الرحالت المدنية لنقل المرضى والمسافرين من أبناء المهرة

كما دعا ، الشيخ الزويدي ، المحتفلون إلى عدم االنجرار خلف اإلشاعات المغرضة الصادرة من مليشيا  

استقرار المهرة، التي ال هم لها سوى زعزعة أمن واستقرار المحافظة، حسب  اإلمارات التي تستهدف أمن و 

 .قوله

مطار الغيضة في المهرة، قاعدة عسكرية للقوات األمريكية والبريطانية منذ    حول، التحالف ،  2018ومنذ 

، وسط مطالبات محلية بفتح المطار أمام الرحالت المدنية 2018مطلع العام  . 

وكان رئيس لجنة االعتصام المناهض لالحتالل األجنبي بالمهرة، الشيخ علي الحريزي، قد كشف في أبريل  

داخل مطار الغيضة، إلى جانب القوات األمريكية والبريطانية   الماضي عن تواجد قوات اسرائيلية  

 

 

 

 

 

 

 

برتو مسيلة تواجه خطر اإلفالس جراء قرار صنعاء منع  
والغاز تصدير النفط    

كشفت مصادر في شركات انتاج النفط عن وضع صعب تمر به كبرى شركات انتاج وتصدير النفط جراء  

قرار صنعاء وقف التصدير ، عقب الضربات التحذيرية لصنعاء على السفن النفطية ومنعها من نهب    استمرار

 .النفط والغاز

لإلغالق نهائيا في حال لم يتم انقاذها، مؤكدة أنها  قد تضطر   وأشارت المصادر إلى أن شركة بترو مسيلة 

 .تواجه ازمة مالية عجزت معها عن صرف المرتبات

فإن عدة قطاعات نفطية في حضرموت وشبوة ومأرب ستتعرض لإلنهيار خالل األسابيع    وبحسب المصادر

 .القليلة القادمة

شركة صافر وهيئة ثالثة    ط إلى جانبوتعد شركة بترو مسيلة واحدة من أبرز شركات انتاج وتصدير النف

ويمتلك حميد االحمر نفوذ عليها 2011تابعة لوزارة النفط. واسست الشركة في اعقاب   . 

ارتياحهم الواضح من الهجمة     وكان مسؤولين بارزين في سلطة حضرموت عسكريين وأمنيين ومدنيين أبدوا

الهجمة أتت بمثابة التحدي لألمريكيين الذين تعهدوا  بميناء الضبة النفطي، مؤكدين أن   التي نفذتها صنعاء

لحكومة معين عبدالملك بحماية موانئ تصدير النفط والعمل على ضمان استئناف تصدير النفط بدون الرجوع  

 .لصنعاء

 

 

اعتصام املهرة متنح فرصة للقوات األجنبية للرحيل من  
 احملافظة قبل فوات اآلوان 

 

أبني .. قبائل أبني توقف رتل  
 عسكري لإلنتقايل يف مشارف لودر 
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صياد يمني منذ أيام بعد   200غموض يكتنف مصير نحو 

منع القوات السعودية عودتهم ورفض حكومة التحالف  

 .استالمهم بعد قرار اريتريا إطالق سراحهم

بأن السلطات اإلرتيرية أقرت اإلفراج   إعالمية  وسائل  وقال

عن الصيادين لكنهم عالقين في أراضيها بفعل حاجتهم  

 .لقارب كبير يقلهم إلى االراضي اليمنية

وأشارت المصادر إلى أن طارق عفاش ومحافظ اإلصالح  

بالساحل الغربي ممن يستولون على عائدات االنزال السمكي  

الخوخة رفضت تحمل تكاليف   الغربي لمدينة  في الساحل

استئجار سفينة كبيرة لنقل هوال من البر األريتري إلى  

 .الساحل اليمني

 

 

 

 

 

انتشار للمدرعات السعودية في محيط 
 قصر معاشيق تحسباً ألي هجوم 

عشرات المدرعات واألطقم العسكرية في  نشرت السعودية، 

لإلنتقالي    محيط قصر معاشيق، تخوفاً من هجوم مرتقب . 

اإلنتقالي دعا أنصاره لتظاهرات لطرد العليمي من     وكان

 .المدينة، بالتزامن مع فضيحة المنح األخيرة

ودعا ناشطون بتقديم مسؤولي الرئاسي للمحاكمة، بتهمة  

 .فضائح فساد 

وتشهد مدينة عدن توتر عسكري بين االنتقالي والقوات  

 .السعودية

هجوم مسلح يستهدف منزل يف عتق واتهام  
 للتحالف بتغذية الصراع يف احملافظة النفطية 
هاجم مسلحون منزل مواطن بعتق بمحافظة شبوة التي  

 .تشهد توتر عسكري وانفالت أمني 

كثيف على  وقالت مصادر محلية إن مسلحون أطلقوا نار 

 .منزل الطالبي وسط مدينة عتق

قبيلة    وأوضحت المصادر أن مسلحون على متن طقم من 

آل الصوة، قاموا بإطالق النار على منزل الطالبي بشكل  

 .مكثف ، ثم الذوا بالفرار

ويتهم أبناء المحافظ، التحالف بتغذية الصراعات بين أبناء  

 .القبائل لتسهيل نهبها للثروة النفطية

 

 

 

عاد رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل الماضي، إلى عدن من دون  

عودة بقية أعضاء المجلس الخاضعين لإلقامة الجبرية خارج البالد بناًء على رغبات سعودية وإماراتية، وفور  

 .عودته إلى عدن عقد العليمي اجتماعاً مع الحكومة التابعة للتحالف 

يأتي االجتماع بعد يوم من فضيحة مدوية لحكومة التحالف برئاسة العليمي والتي كشفت سرقة مسؤولي  و

التحالف على رأسهم العليمي المنح الدراسية المخصصة للطالب المتفوقين وتقاسمها فيما بينهم لتوزيعها على  

 .أبنائهم وأقاربهم

زعة على أبناء وأقارب مسؤولي التحالف، خرج  وفي هروب واضح من فضيحة كشوفات المنح الدراسية المو

منح   4العليمي بتصريحات جديدة للتغطية على فضيحة السرقة المنح الدراسية التي يتصدرها العليمي بسرقة 

 .ألبنائه وأحد أقاربه

“الحوثيين”،  وقال العليمي بأنه سيعمل على ما وصفه بـ”تحرير” المناطق التي يسيطر عليها أنصار هللا 

وأضاف أن على الحكومة حشد الموارد الالزمة لمواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار تصنيف أنصار هللا منظمة 

حتى   2016إرهابية بسبب قيامهم بوقف نهب الثروة النفطية اليمنية التي ظل التحالف ينهبها منذ منتصف 

2022أكتوبر  . 

الجتماعي من قبل الناشطين اليمنيين بمن فيهم الموالين  تصريحات العليمي لقيت سخرية بمواقع التواصل ا

سنوات من الحرب على اليمن والتي فشل   8للتحالف، والذين سخروا من تصريحات العليمي التي تأتي بعد 

فيها التحالف من هزيمة أنصار هللا “الحوثيين” بعد أن كان التحالف يهدد بأنه سيجتاح صنعاء خالل أسابيع  

 .قليلة

 

 

 

 

 

 

 

كشف ألول مرة على لسان جنل أبرز  
ُ
معلومات خطرية عن مقتل صاحل ت

 الوسطاء بني احلوثيني وصاحل 
كشف قيادي في حركة أنصار هللا “الحوثيين” عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل علي عبدهللا صالح ودور طارق  

2017صالح فيما حدث في الرابع من ديسمبر  . 

المكتب السياسي لدى أنصار هللا الحوثيين ومحافظ ذمار، محمد البخيتي أن  وقال القيادي البارز بصنعاء عضو  

هروب علي عبدهللا صالح في موكب علني هو ما ساعد على هروب طارق صالح متنكراً، كاشفاً أن طارق جّرد  

 .عّمه من حراسته الشخصية المباشرة )الحراسة الجسدية(

خيتي أحد أبرز المشائخ الذين لعبوا دور الوساطة المباشرة  وكشف البخيتي والذي كان والده الشيخ ناصر الب

بين أنصار هللا وعلي صالح في أحداث ديسمبر، أن طارق صالح تخلى عن عمه، وأنه لو كان يريد حمايته  

وإنقاذه لكان بإمكانه إرسال نفس الموكب العلني من دون عمه واصطحاب عمه معه متنكرين بنفس المالبس،  

ألنه متأكد من مصير عمه عمل على االحتفاظ لنفسه بكل أفراد الحراسة الجسدية الخاصة  لكن طارق صالح و

 .بعمه ولم يرسلهم معه

كما كشف البخيتي أن من أفراد الحراسة الجسدية الذين أخذهم طارق صالح معه لحمايته وترك عمه علي  

دويد  صالح بدون حماية جسدية “خالد األسدي وكمال ضبعان ووليد العنسي وعصام ”. 

كما كشف أيضاً أن علي صالح لم يقتل بقذيفة صاروخية وال بقذيفة مدفعية وإنما برصاصة في الرأس وبالتالي  

 .كان يفترض أن يكون آخر قتيل بعد أفراد حراسته الجسدية التي يقودها طارق

طة هروب يتم فيها  واختتم البخيتي حديثه المنشور على حسابه بتويتر بالقول “ألول مرة في التاريخ تطبق خ

 .”التضحية بالقائد في سبيل نجاة أفراد الحراسة الجسدية الخاصة

 

 

العليمي يغطي فضيحة كشوفات املنح الدراسية ألبناء  
 مسؤوليه بالتهديد بالسيطرة على مناطق صنعاء 

 

صياد ميني    200غموض يكتنف مصري  
رفضت حكومة معني دفع تكاليف  

 عودتهم من أريترييا 
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كشف الدكتور والقيادي البارز في الحراك الجنوبي، محمد  

النعماني، عن تحالفات جديدة على مستوى القيادات  

الحراكية الجنوبية سيكون لها تأثير فاعل في الساحة 

 ً  .اليمنية الجنوبية قريبا

اليوم” أن هذه  وقال النعماني في تصريح خاص لـ”الجنوب 

التحالفات ستغير المشهد السياسي الجنوبي واليمني كونها  

تحالفات قائمة على تحقيق هدف رئيسي وهو طرد  

 .المستعمر الجديد 

  30جاء ذلك في سياق تعليق الدكتور النعماني على ذكرى 

نوفمبر التي تحل على اليمن والجنوب خاضع لالستعمار  

 .الجديد

تفاهمات ومشاورات وعودة قريبة   وقال النعماني أن هناك 

للعديد من القيادات الجنوبية بما فيها قيادات الحراك  

الجنوبي تحت هدف وحدة الصف الجنوبي لمواجهة  

 .المستعمر اإلماراتي السعودي للجنوب

 

 

 

 

 

ترتيبات جديدة لطرد العليمي من  
 عدن 

بدأ اإلنتقالي، االحد، ترتيبات لطرد رشاد العليمي ، رئيس   

المجلس اإلنتقالي ، من مدينة عدن، عقب يوم على وصوله 

 .المدينة بعد أشهر من اإلقامة في الخارج

اإلنتقالي     ودعا ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي

 .لحماية تظاهرة يتم التحضير لها إلى قصر معاشيق

اشطون، النائب العام، المحسوب على  طالب الن  كما

اإلنتقالي، إلى فتح تحقيق عاجل مع العليمي ورئيس  

 .حكومته بشان فضائح فساد المنح االخيرة

وبدأت التحضيرات عند قيادة اإلنتقالي وبقية القوى  

الجنوبية الوحيدة التي لم يتم استيعاب أقاربها في المنح  

رياض الرئاسيالتي تقاسمتها قوى التحالف في مجلس ال . 

العليمي بذريعة    وتأتي الترتيبات لتظاهرات مرتقبة ضد

رغم تفشيه بوزارات االنتقالي وتحديدا في النقل    الفساد،

 .والخدمة المدنية والمالية 

ويرى مراقبون أن االنتقالي يحاول استغالل الغضب الشعبي 

 .تجاه معين والعليمي لطردهما منوعدن

 

 

 

العام لمواجهة المنطقة العسكرية األولى الخاضعة لإلصالح في     أعلنت الفصائل اإلماراتية، السبت، النفير

 .محافظة حضرموت

بياناً مشتركاً دعت فيه فصائلها لإلستعداد    وأصدرت الهبة الحضرمية و”المقاومة الجنوبية” التابعة لإلنتقالي

سكرية األولى الخاضعة لإلصالح، والمتمركزة بمدينة سيئونلمهاجمة مواقع ومعسكرات قوات المنطقة الع . 

وقال البيان إن قيام قوات اإلصالح بمنع أنصار الفصائل اإلماراتية من التظاهر في مدينة سيئون، لن يمر مطلقاً،  

 .مهددة بإزالة ما وصفها بمليشيات اإلخوان من الهضبة النفطية

ح بمعركة مفتوحة في مديريات الوادي والصحراء، مشيرةً إلى أن  كما توعدت قوات االنتقالي ، قوات اإلصال 

 .أيامها اقتربت

وفي وقت سابق توع رئيس اإلنتقالي في حضرموت، سعيد المحمدي، فصائل اإلصالح برد سريع ومناسب، بعد  

 .منعها أمس الجمعة، لتظاهرات المجلس في سيئون

في المحافظة النفطية وتتواصل التحشيدات للطرفين استعدادا لمعركة طاحنة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

السعودية تواصل التصعيد ضد االنتقايل بعد عودة  
 العليمي دون الزبيدي 

ضد اإلنتقالي في محافظة حضرموت، بالتزامن مع إصدار االنتقالي بيان يتوعد     السعودية، السبت،   صعدت

 .بطرد اإلصالح من المحافظة النفطية

القوات السعودية ضيف هللا المطيري، التقى الساعات الماضية، بقيادات المنطقة  وأفادت مصادر مطلعة بأن قائد 

العسكرية األولى الخاضعة لإلصالح، في أعقاب ترتيبات للتصدي للهجوم المرتقب الذي تعده فصائل اإلنتقالي  

 .على مواقع المنطقة

حاوالت سعودية لتحريك ورقة  كما عقد المطيري سلسلة لقاءات مع مشايخ قبائل محافظة حضرموت، في ظل م

 .القبائل لمواجهة تصعيد اإلنتقالي

وقال أمين عام مرجعية قبائل حضرموت، جمعان بن سعد، إن اللقاءات قضت بتوقيف تحركات اإلنتقالي، مشيراً  

إلى تعهد سعودي بدعم القوات المناهضة لإلنتقالي لمنعه من اقتحام مدينة سيئون، واإلنتشار في مديريات  

دي والصحراءالوا . 

وتتتصاعد الصراعات بين االنتقالي واإلصالح في الهضبة النفطية، وسط توقعات بانفجار الوضع عسكريا بين  

 .الطرفين 

 

 

 

 

اإلنتقايل يعلن رمسيًا احلرب على اإلصالح يف  
 حضرموت 

 

الدكتور النعماني يكشف عن حتالفات  
 جنوبية جديدة لطرد املستعمر اجلديد 

 


