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 2صفحه 

 

 

المحسوب على    الرابعة اصدر قائد المنطقة العسكرية  

“القوات     االنتقالي، فضل حسن، قرار يقضي بنقل

 المشتركة” من مدينة شقرة. 

وتم نشرها في مدينة    وتتبع القوات المشتركة ، االنتقالي

شقرة التي تعد معقل اإلصالح قبل أشهر قليلة وفق عملية  

اشرف عليها التحالف وقضت بنقل فصائل االصالح إلى  

 مأرب. 

ومؤخرا تصاعدت وتيرة الهجمات على القوات المشتركة  

للتخفيف من الخسائر اليومية التي تتكبدها    في محاول

اإلنتقالي أخرها الجمعة حيث سقط قتلى وجرحى 

أطقم االنتقالي بعبوات ناسفة   باستهداف  

 

 

 

 

 

 

السعودية تُهدد بقصف  
 اإلنتقالي في حضرموت

في   هددت السعودية، السبت، بإستهداف قوات اإلنتقالي 

محافظة حضرموت، عقب تهديد المتحدث الرسمي باسم  

المجلس علي الكثيري، بحسم معركة حضرموت وطرد 

 قوات المنطقة العسكرية األولى الخاضعة لإلصالح. 

وقال الصحفي السعودي المقرب من ولي العهد سلمان  

عسكر، في مداخلة مع قناة “اإلخبارية السعودية”، إن  

التحالف لن يقف مكتوف األيدي تجاه ما وصفها فوضى  

 اإلنتقالي في حضرموت. 

عسكر إلى ضرورة توقيف تحركات اإلنتقالي في    وأشار

صائل معسكراته بالهضبة النفطية في تهديد واضح بقصف ف

المجلس بالطيران على غرار استهداف مماثل لقوات  

 اإلصالح في شبوة وأبين. 

ويحشد االنتقالي واإلصالح قواتهم استعدادا لمعركة فاصلة  

 للسيطرة على المحافظة النفطية.

 

  

 

حاالت التمرد العسكري في أوساط قوات  كشف القيادي الجنوبي البارز ، الدكتور محمد النعماني ، عن تصاعد 

المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات ، وقال الدكتور النعماني في تصريح خاص ‘ الجنوب اليوم “، أن  

هناك تمرد متصاعد في أوساط صفوف قوات المجلس االنتقالي من العسكر والضابط بسبب عدم صرف  

شهر بالكامل ، واشار إلى حالة سخط عارم في أوساط منتسبي تلك القوات خاصة وأن   ١٩رواتبهم لمدة

يرة من  أشهر ، ونتيجة لذلك تخلت إعداد كب ٣االنتقالي صرف لبعض المعسكرات بانتقاء نصف راتب كل  

منتسبي قوات االنتقالي عن المجلس والتحقت بقوات طارق عفاش كون منتسبي مليشياته يستلمون رواتبهم  

كاملة دون تأخير وبصورة شهرية ، يضاف إلى امتيازات أخرى كبدل سكن وغذاء وامتيازات اخري ، ولفت  

االنتقالي ويمنح القادة الملتحقين   النعماني إلى طارق عفاش يقدم مغريات للقيادات الجنوبية التي تتخلى عن

سيارات فارهه وشقق مفروشة في الساحل الغربي رغم ان تلك القوات مدعومة من قبل االمارات مثلها مثل  

قوات االنتقالي ، ووفقاً القيادي الجنوبي النعماني ، فإن االنتقالي تعرض النتقادات حادة من القيادات العسكرية  

القيادات في االنتقالي طارق عفاش باستغالل ظرف المجلس الجنوبي والعمل على   الموالية له ، ويتهم بعض 

تفكيك حناحة العسكري من خالل استقطاب القيادات والجنود والضباط إلى صفوف مليشياته في معسكرات  

 واقعة في صالح الدين وراس العارة والساحل الغربي. 

ع “الجنوب اليوم ” فإن قيادات عسكرية جنوبية اتهمت  ووفقا القيادي الجنوبي النعماني ، في حديثة لموق

اإلمارات بفرض سياسة تجويع ضد قوات االنتقالي واستخدام ذلك كورقة ضعط على تلك القوات لكي تخضع 

، والتي قضت بإخراج قوات   ٢لمطالب إماراتية سعودية تقضي بتنفيذ الشق العسكرية من اتفاق الرياض 

دماجها في إطار القوات الحكومية وتسليم السالح لوزارة دفاع حكومة معين  االنتقالي من عدن وكذلك ان

عبدالملك ، ووفقا الدكتور النعماني فإن االنتقالي يرفض هذا الشرط الذي سيفقدة ثقلة العسكري في الجنوب ،  

ساسية  وهو ما دفع بالتحالف إلى فرض عقاب جماعي على منتسبي قوات االنتقالي وحرمانهم من رواتبهم األ

، كما اتهم هوالءالعسكريين رئيس االنتقالي الزبيدي بصعق الشخصية وببيع القصية الجنوبيةوالحضوع  

للمطالب السعودية والتخلي عنهم وترك مصيرهم بيد القوات السعودية التي اصبحت هي اليد االقوي في  

 المشهد العسكري في الجنوب وهي التي تحتل معسكرات وتسلمها لقوات 

اش وتقديم الدعم لتنظيم القاعدة في محافظة ابين إلضعاف قوات االنتقالي واستهدافها بالعبوات  طارق عف 

الناسفة والدرجات المففخة وقال القيادي الجنوبي النعماني إلى السعودية عمدت على إعادة تقسيم المناطق  

ان قوات طارق عفاش  ب العسكرية على اسس الوالء للمجلس الرئاسي وطارق عفاش حيث اصبح واضح االن 

وقوات االصالح هو الجناح العسكري للمجلس الرئاسي المدعوم من قبل دول التحالف ، ولفت إلى أن هناك  

توجة لدى التحالف إلضعاف قوات االنتقالي وانهاكها معنوياً ومالياً تمهيداً لدمجها مع قوات طارق عفاش  

صاء االنتقالي من المشهد السياسي وتشكيل كيانات جنوبية  وذلك في إطار الترتيبات التي يقوم بها التحالف إلق 

اخري تلبي المطالب واالطماع السعودية االماراتية في نهب ثروة الجنوب واليمن واحتالل الجرز اليمنية  

والسيطرة على باب المندب وخليج عدن والبحر االحمر والبحر العربي والقبول بانتهاك السيادة الوطنية  

ل بالوصاية السعودية االماراتية على جنوب اليمن اليمنية والقبو  

  

 

 

 

 

 

 

 

مترد   " لجنوب اليوم  ل   " الدكتور النعماني يكشف 
 عسكري كبري يف أوساط االنتقايل. 

 

أبني . تصاعد هجمات القاعدة واإلصالح  
 يدفع االنتقايل إىل سحب قواته من شقرة 
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 نقل   إلى  ردفان في المتظاهرين الجنوبي الثوري الحراك  دعا

  االنتقالي المجلس  معقل إلى  لتصل  وتوسيعها احتجاجاتهم

. عدن في  الجنوبي  

  والقيادي الجنوبي الثوري الحراك  باسم  الناطق  وعلق

  على  النعماني محمد الدكتور البارز  الجنوبي  السياسي

  بمديريات وتحديداً  لحج محافظة في المتسارعة التطورات

  المجلس ضد واحتجاجات تظاهرات  تشهد التي  ردفان

  ألوية المسماة وقواته  لإلمارات التابع  الجنوبي االنتقالي 

. واإلسناد الدعم  

  نقل” بـ  بتويتر حسابه على  تغريدتين في  النعماني  ودعا

  الثوار  قلب إلى  الثورة ردفان  من الغاضبة التظاهرات

  لحقوق االنتقالي  قوات بانتهاكات  تنديداً   عدن  العاصمة

ً  وإعدامها  اإلنسان ”. القانون  إطار خارج ردفان من شابا  

  االحتجاجية التظاهرات  دائرة توسيع  النعماني وطلب

. جنوبية ومحافظات مدن لتشمل  الغاضبة  

  العسكرية األطقم  بعشرات دفع االنتقالي أن   النعماني وأكد

. إيقافها  في فشل لكنه الواسعة التظاهرات إليقاف  

  ضد  ردفان من انطلقت التي  االحتجاجات  هذه إن وقال

  له المعارضين وإعدام اإلنسان لحقوق  االنتقالي  انتهاكات

  وممارسات اإلماراتية  السرية  السجون  في باآلخرين  والزج

  واضح  انتهاك في ضدهم  والنفسية الجسدية  التعذيب

. والديمقراطية الحريات وحقوق المتحدة  األمم لمواثيق  

 

 

 

 

 

االنتقالي يختطف قائد  
 عسكري في لواء النقل بعدن

اختطاف قيادي  أقدمت عناصر اإلنتقالي السبت، على  

 عسكري في مدينة عدن، واقتادته إلى جهة مجهولة. 

“االنتقالي ” على متن     وقالت مصادر محلية إن عناصر من

آليات عسكرية إماراتية اقتحمت منزل القيادي السابق في  

لواء النقل التابع لإلصالح علي سعيد امداري، في حي  

هة  الوحدة السكني بمنطقة المنصورة، واقتادته إلى ج

 مجهولة.

حالة من الرعب في أوساط النساء    وخلفت عملية االقتحام

 واألطفال، وسط تصفيات واغتياالت بين فرقاء التحالف. 

 

  

 

ما أقدمت  بدأت األمور تخرج عن السيطرة في مديريات ردفان األربع بمحافظة لحج جنوب البالد، على إثر  

عليه مليشيا المجلس االنتقالي من اعتداءات ضد أبناء ردفان بعد احتجاجاتهم خالل األيام الماضية المنددة  

 .بقيام قوات اللواء الخامس دعم وإسناد بقتل أحد أبناء ردفان

النتقالي سابقاً  وغداً السبت من المتوقع أن يخرج أبناء ردفان بمديرياتها األربع للتنديد بما أقدمت عليه قوات ا

 .وحالياً واالعتذار لكل من أسيء إليهم ورد االعتبار لهم

كانت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد قد أقدمت على تصفية الجندي ماجد رشدة ورمى قوات اللواء بجثة  

ان في  الضحية أمام قريته وأمام مرأى من المواطنين، هذا األمر استفز أبناء ردفان كثيراً، ووصف أبناء ردف 

احتجاجاتهم التي خرجوا بها خالل األربعة األيام الماضية بأن ما قامت به قوات الدعم واإلسناد التابعة  

 .لالنتقالي بأنه عمل إجرامي وإرهابي 

اليوم الجمعة أصدرت المقاومة الجنوبية في حبيل جبر بياناً نارياً عقب قيام قوات الدعم واإلسناد باستفزاز  

يد بدالً من محاولة لملمة وتالفي الكارثة التي أقدمت عليها قوات االنتقالي ضد أبناء ردفانأبناء ردفان من جد  . 

صباح اليوم الجمعة تفاجأ أبناء ردفان بحملة مداهمات من قوات الدعم واإلسناد االنتقالية بالعربات واألطقم 

نوبية الرافضين لما حدث من قبل  وإطالق النار بالسالح الخفيف والمتوسط على منزل أحد قادة المقاومة الج 

قوات االنتقالي ضد أحد أبنائهم، حيث جرى استهداف منزل القيادي عبدالكريم كرف، ووصف بيان المقاومة ما  

حدث بأنه عمل إجرامي وبلطجي خاصة بترويع أبناء المنطقة ونسائها بشكل فج واعتقال والد القيادي  

الجمعة واقتياده لجهة مجهولةعبدالكريم، عثمان كرف أثناء ذهابه لصالة  . 

هذا التطور الخطير زاد من الطين بلة لتصبح ردفان كلها ثورة مشتعلة ضد االنتقالي، الذي اعتبره بيان  

المقاومة الجنوبية امتداداً لالستعمار البريطاني الذي لم يستطع إخضاع ردفان قديماً ولن يستطيع االنتقالي  

 ً  .اليوم إخضاعها أيضا

االنتقالي  ردفان تهدد  

في تهديد قوي ينذر بانفالت عقد السيطرة من االنتقالي رغم كل ما يملكه من سالح ومقاتلين ممولين من  

التحالف، قالت مقاومة ردفان في بيانها إن ما أقدمت عليه مليشيا االنتقالي يقود كل ردفان إلى اتخاذ ردات  

 .فعل غير محسوبة، مهددة بأن الخيارات أمامها مفتوحة

ورد في بيان المقاومة “لقد أمعنت مليشيا االنتقالي في االعتداء والقتل والتصفية واستخدمت أسلحتها للنيل  و

من الشرفاء واألبطال الذين كانوا وال زالوا في خطوط النار دفاعاً عن الوطن”، الفتاً إلى أن مليشيا االنتقالي  

أي خيارات أخرى إال استخدام القوة ضد القوة   بما قامت به من فعل غير محسوب العواقب لم تجعل لردفان

 .المعتدية عليهم

 لصوص وبالطجة ومرتادي فنادق الخليج 

وصفت مقاومة ردفان قوات االنتقالي التابعة لإلمارات بأنها عصابات ومليشيات تمتهن السرقة والبلطجة  

رياء وجباية المارين في النقاط وأن هذه الجبايات هي ميازين الشحت التي جعلت من قيادات هذه المليشيات أث

والثكالى واليتامى والمحرومينيتنقلون بين العواصم العربية على حساب دماء الشهداء وأنات الجرحى  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثورة يف ردفان ضد االنتقايل وبلطجة قياداته 
 

  لنقل   يدعو   اجلنوبي   الثوري   احلراك 
عدن   إىل   ردفان   من   االحتجاجات   
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لليوم الثالث على التوالي يواصل العشرات من المعتقلين في  

سجن بئر أحمد التابع لإلمارات بمدينة عدن االضراب عن  

الطعام، إحتجاجا على احتجازهم التعسفي وسوء المعاملة،  

معتقال في سجن بئر  50ووفقا لمصادر حقوقية ، فان قرابة 

مين على احمد يتعرضون لمعاملة غير انسانية من قبل القائ

 .السجن

وكانت مصادر حقوقية قد أشارت إلى أن المعتقلين الذين  

ينتمي معظمهم للمحافظات الشمالية، أعلنوا االضراب  

المفتوح عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة من قبل  

، وبين   ٢0١6القائمين على السجن سيئ السمعة منذ العام 

س األربعاء، أن  الحسني في تغريدتين له على “تويتر”، أم 

معظم المعتقلين تم اقتيادهم من منازلهم وأماكن  

لمجرد االشتباه، باإلضافة إلى عدم البت في قضايا   عملهم

 .بعض السجناء

وأشار إلى أن المعتقلين “ال تربطهم بعدن سوى لقمة  

العيش التي يبحث عنها اليمنيين، إلى جانب المسافرين عبر 

على حد تعبيره عدن، ليكون مصيرهم المجهول”   

 

 

 

 

 

  السعودية ُيهدد االنتقالي
حضرموت   في عسكريا    

  بالحسم,  اإلمارات  من الموالي   اإلنتقالي المجلس هدد

  العسكرية   المنطقة وطرد حضرموت وادي في العسكري

. األولي  

  علي اإلنتقالي  المجلس باسم  الرسمي المتحدث وقال

 شباب  لحماية الوسائل كل حضرموت أبناء يمتلك”  الكثيري

” .  الغضب  

  إلى  حضرموت جر إلى تسعى األولى  العسكرية:  وأضاف 

.  العنف مربع  

  ضد  المعارك لخوض  مستعدون حضرموت أبناء ”  وتابع

” .   عليهم  فُرضت حال األولى  العسكرية  

  بتنفيذ  األولى العسكرية   بإلزام التحالف   الكثيري،  وطالب،

. الرياض اتفاق  

  المحافظة  على  لإلنتقالي نفوذ  أي السعودية وترفض

. سيئون القتحام للثاني تحشيدات مع بالتزامن  النفطية،  

 

 

 

  

 

االستثنائي الذي عقد أمس في مدينة الغيضة  أصدر المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي في اجتماعه 

 .بمحافظة المهرة شرق البالد عدداً من القرارات التنظيمية أبرزها تعيين ناطق رسمي باسم الحراك

وأقرت هيئة المكتب السياسي للحراك تعيين القيادي السياسي البارز في الحراك الجنوبي وعضو المكتب  

ماني، ناطقاً رسمياً باسم الحراك الثوري الجنوبي وسكرتيراً لدائرة حقوق  السياسي للحراك، الدكتور محمد النع

 .اإلنسان والحريات

وكان المكتب السياسي للحراك الثوري قد عقد اجتماعاً استثنائياً أمس األول في مقر قيادته في مدينة الغيضة  

ارجية خالل المرحلة المقبلة  بمحافظة المهرة شرقي البالد والذي أقر فيه المجلس سياسته الداخلية والخ

 .وأعلن مواقفه بشكل رسمي فيما يتعلق بالمستجدات األخيرة بشأن الحرب على اليمن

وكان الحراك الثوري قد أصدر قرارات بتعيين كالً من الدكتور أحمد الدياني رئيساً لدائرة الخارجية والعالقات  

ل لدائرة المرأة وافتكار مزهر محمد أمين نائبة لرئيس  والدكتور وفؤاد قائد علي رئيساً لإلعالمية، وخلود فيص

دائرة المرأة، وأسعد سكينة رئيساً للدائرة الجماهيرية، وأمان عبدالجبار شرف الخطيب رئيساً لدائرة شؤون  

 .المحافظات 

 

 

 

 

 

 

 

 

تداعيات جديدة لفضائح املنح الدراسية باخلارج املوزعة ألبناء  
 مسؤويل حكومة التحالف 

سياق التداعيات والجلبة التي أحدثتها فضيحة المنح الدراسية الموزعة ألبناء المسؤولين التابعين للتحالف  في 

المقيمين في الخارج، أقدم معين عبدالملك رئيس الحكومة على خطوة استفزازية للمجلس االنتقالي الجنوبي  

عظمها لمسؤولين تابعين لإلصالحالذي شن حملة ضد الحكومة ومسؤوليها بسبب فساد المنح التي وزعت م . 

وكان معين عبدالملك قد وجه أمن عدن باعتقال القيادي في المجلس االنتقالي عبدالناصر البعوة والذي يقود  

“المقاومة الجنوبية” التابعة لالنتقالي، والذي سبق وأن اقتحم مقر وزارة التعليم العالي في عدن بسبب فساد  

ناء مسؤولي التحالف المقيمين في الخارجالمنح الدراسية الموزعة ألب . 

وعلى إثر ذلك دعا البعوة اليوم في مقطع فيديو قوات االنتقالي إلى إغالق المنافذ الرابطة بين المحافظات  

 .الشمالية والجنوبية ومنع دخول أي مواطن من الشمال إلى المناطق الجنوبية

في  أبين .. مقتل وإصابة ستة جنود من قوات االنتقالي
 مودية

تأكيداً لفشل االنتقالي في تأمين معظم المناطق التي سيطر عليها خالل الفترة الماضية ، تصاعدت العمليات  

الهجومية التي يقف وراءها تنظيم القاعدة وأصبحت تنفذ بشكل يومي ، اليوم الجمعة قتل وأصيب ستة جنود  

عسكرية في وادي عومران بمديرية مودية في محافظة  من قوات اإلنتقالي ، بإنفجار جديد استهدف مركبة  

أبين ، وقالت مصادر ان عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري لقوات اإلنتقالي ما ادى الى مقتل جندي على  

الفور واصيب خمسة آخرون بينهم اصابات خطيرة . واضافت ان اإلنفجار وقع في الطريق العام في وادي  

عدة . واشارت الى نقل مجموعة من الجرحى إلى مستشفى الشهيد محنف في  عومران احد معاقل تنظيم القا 

 . مدينة لودر

 

قرارات للحراك الثوري اجلنوبي أبرزها تعيني النعماني  
 ناطقًا رمسيًا باسم احلراك 

 

  50  .. لليوم الثالث على التوايل 
معتقالً يواصلون اإلضراب عن  
 الطعام بأحد السجون يف عدن 

 

http://www.aljanoobalyoum.net/wp-content/uploads/2022/03/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A.jpg
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لإلنتقالي الموالي    المعتقلين في سجن تابعبدأ عشرات  

في مدينة عدن، اضراباً عن الطعام احتجاجاً على    لإلمارات

 .احتجازهم التعسفي 

معتقالً في سجن بئر أحمد   50وقالت مصادر حقوقية إن 

عن الطعام احتجاجاً على  دخلوا في إضراب مفتوح  

عرضون احتجازهم دون قضايا والمعاملة الال إنسانية التي يت

 . لها

وأوضحت المصادر أن من بين المعتقلين منوالمحافظات  

 .الشمالية تم اعتقالهم ومصادرة ممتلماتهم

معتقلين مسافرين وصلوا    وكشفت المصادر عن وجود

 .عدن للسفر إلى الخارج

ويقبع المئات منوالمعتقلين في سجون االنتقالي الموالي  

ذيبلإلمارات وتمارس مختلف أساليب التع . 

 

 

 

 

االنتقالي ُيصعد ضد أبناء المحافظات  
 الشمالية 

صعد قائد “المقاومة الجنوبية” الموالية للمجلس االنتقالي ،  

عبدالناصر البعوة، ضد معين عبد الملك ، ردا على  

 .توجيهاته بالقبض عليه

في مقطع فيديو قوات االنتقالي إلى إغالق   ودعا البعوة 

المنافذ الرابطة بين المحافظات الشمالية والجنوبية ومنع  

 .دخول أي مواطن من الشمال إلى عدن 

مدير أمن عدن بالقبض على     وجه  وكان معين عبد الملك

وذلك على خلفية اقتحامه وزارة التعليم العالي في    البعوة

فسادها في توزيع المنح الدراسية مديرية المنصورة تنديدا ب

 .على أبناء رئيس وأعضاء مجلس القيادة والحكومة

 قوات سعودية تقتحم منفذ شحن يف املهرة 
أقدمت قوات سعودية، الخميس، على اقتحام منفذ شحن  

 .الحدودي بمحافظة المهرة

وقالت مصادر محلية، إن العشرات من عناصر القوات  

المدرعات العسكرية اقتحمت  السعودية على متن عدد من  

المنفذ الحدودي، برفقة قيادات مقربة من محافظ الرئاسي  

 .في المهرة محمد علي ياسر

وتشهد المهرة تحركات عسكرية للسعودية في المحافظة  

ومطار الغيضة وميناء نشطون برفقة ضباط بريطانيين  

 . وأمريكيين

 

  

 

توقعاتهم بمشاركة أمريكية عسكرية في عمليات عسكرية للتحالف تكون  كشف أنصار هللا “الحوثيين” عن  

مشاركة خاطفة ومحدودة في قادم األيام، ما يكشف احتمال عودة التصعيد العسكري من جديد في اليمن  

 .وبمشاركة أمريكية هذه المرة 

ريق مسدود بحسب ما  وكانت المباحثات بين الجانبين اليمني ممثالً بحكومة صنعاء والسعودي، قد وصلت لط

سربته وسائل إعالم تابعة لحكومة صنعاء وأنصار هللا الحوثيين خالل األيام الماضية، مع تصاعد التهديدات  

التي تطلقها صنعاء بين الحين واآلخر خالل األيام القليلة الماضية أبرزها تصريحات وزير الدفاع بصنعاء  

يد أو محاولة للتصعيد من قبل التحالفمحمد العاطفي والتي لوح فيها للرد على أي تهد  . 

في هذا السياق كشف القيادي بأنصار هللا الحوثيين وعضو المكتب السياسي للحركة، عبدالوهاب المحبشي،  

في تصريحات صحفية، عن توقعات بمشاركة عسكرية أمريكية في عمليات خاطفة في اليمن خالل الفترة  

 .المقبلة

على رفض البيت األبيض مشروع قرار للكونجرس يقضي بوقف مشاركة  وقال المحبشي في سياق تعليقه 

أمريكا عسكرياً في الحرب على اليمن، إن اإلدارة األمريكية قدمت نفسها حمامة سالم في االنتخابات الماضية  

وادعت أنها تريد وقف الحرب على اليمن لكنها اليوم أظهرت أنها تريد استمرار الحرب وتتماها مع جرائم  

عودية، حسب وصفهالس . 

وأضاف المحبشي إن “قواتنا المسلحة حاضرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات خاطفة قد يتدخل فيها  

األمريكيون مباشرة”، مضيفاً: “ال فرق بين اإلدارة األمريكية فكلها ال تحرص على السالم وحقوق اإلنسان بل  

 .”هي إدارات إرهابية تعتدي على الدول األخرى

دي بأنصار هللا الحوثيين قد هدد في بداية تصريحه بأن المصالح األمريكية ستكون أهدافاً مشروعة  وكان القيا

 .للقوات المسلحة التابعة لصنعاء في مواجهة الدعم األمريكي المفتوح للتحالف في الحرب على اليمن 

 

 

 

 

 

 

يف احملافظات اجلنوبية   1185الدوالر يصل إىل    
عدن أن العملية المحلية شهدت انهياراً جديداً في قيمتها أمام العمالت األجنبيةأكد مصدر مصرفي في   . 

  ٣١5لاير فيما وصل اللاير السعودي إلى  ١١85وقال المصدر إن الدوالر األمريكي الواحد وصل اليوم إلى 

 .لاير يمني

ون إلى استمرار فشل السياسات  هذا االنهيار في قيمة العملة والذي بدأ يتزايد في اآلونة األخيرة أرجعه مختص

النقدية والمالية للحكومة التابعة للتحالف، وكشف لحقيقة مزاعم الحكومة بشأن المنح والقروض والوديعة  

السعودية المزعومة التي لم يصل منها دوالر واحد إلى خزينة البنك المركزي في ظل بقاء المركز المالي  

الرباعية المتحكمة بكل تفاصيل الجانب االقتصادي في اليمن شماالً    لحكومة التحالف خارج اليمن وبيد اللجنة

 ً  .وجنوبا

المصدر أكد أن أسعار الصرف غير ثابتة في كل المناطق الجنوبية وأنها متفاوتة بين لحظة وأخرى في ظل 

إشراف  انعدام الدور الرقابي للبنك المركزي في عدن والذي يمارس البنك مهامه من األردن منذ سنوات تحت 

 .التحالف

 

احلوثيون يتوقعون مشاركة عسكرية أمريكية يف عمليات  
 خاطفة مع التحالف مستقبالً 

 

عشرات املعتقلني يبدأون باإلضراب  
 عن الطعام يف سجون االنتقايل بعدن 
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أكدت مصادر حقوقية مقُتل معتقل بظروف غامضة داخل  

 .أحد سجون التحالف، في وادي حضرموت

وقالت مصادر حقوقية، إن المعتقل رحيم ودعان،  

التابعة  تحت التعذيب الذي تلقاه داخل أحد السجون    توفي

 .للتحالف في مدينة شبام بحضرموت

وأوضحت أن المعتقل ودعان، الملقب “أبو فهد”، تم  

تسليمه ألسرته أمس اإلثنين جثة هامدة، ليتم اإلعالن عن  

 .دفنه اليوم الثالثاء في مسقط رأسه بمنطقة شقية 

ويعتقل االنتقالي واإلصالح المئات من المعتقلين وتمارس  

أساليب التعذيب بينها القتل واالغتصابضدهم مختلف   . 

 

 

 

 

 

توتر بين قوات طارق واأللوية  
 التهامية في الساحل الغربي

أقدمت قوات طارق عفاش بالساحل الغربي على اعتقال  

قيادي عسكري في األلوية التهامية بسبب انتقاداته لحكومة 

التحالف على أدائها في المناطق الخاضعة لها جنوب  

 .الحديدة 

وقالت مصادر مطلعة أن قوات طارق اعتقلت مدير مكتب  

هيئة النقل البري والقيادي بالحراك والمقاومة التهامية  

المواليين للتحالف، رفيق دومه، وذلك بمداهمة منزله في  

مديرية الخوخة أقصى جنوب الحديدة واقتياده للسجن التابع 

 .لقوات طارق

الح مسؤولية االنفالت  وكان دومه قد حمل قوات طارق ص

 .األمني والعبث الذي تعيشه مديرية الخوخة

وعلى إثر هذه التطورات بدأ التوتر يتصاعد بين قوات  

األلوية التهامية وقوات طارق صالح، حيث هددت  

 .“التهامية” قوات طارق باقتحام المخا معقل قوات طارق

وهدد قائد المقاومة التهامية، عبدالرحمن حجري قوات  

ق باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تقم باإلفراج عن طار

رفيق دومه، مؤكداً أن األلوية التهامية لن تقبل بما وصفها  

بـ”اإلهانات” المستمرة من فصائل طارق صالح ضد أبناء  

 .تهامة

 

  

 

كشف مصدر خاص للجنوب اليوم قيام عيدروس الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي بالتأسيس لحياة  

جديدة له في اإلمارات التي أجبر فيها على اإلقامة شبه الدائمة ومنعت عنه السعودية السماح بعودته لعدن من  

 .مرة أخرى

مع زوجته الجديدة شقيقة محمد الغيثي رئيس   وقال المصدر إن الزبيدي حالياً يعيش شهر عسل في اإلمارات

 .هيئة التشاور والتصالح التي شكلها رشاد العليمي بعد المجيء به سعودياً لرئاسة المجلس القيادي

زواجة الزبيدي وتهيئة نفسه للعيش واإلقامة السعيدة والرغيدة في اإلمارات تأتي في الوقت الذي يشهد فيه  

دي لرئاسة االنتقالي وبأكتاف أبناء الجنوب، وضعاً مأساوياً وانهياراً اقتصادياً  الجنوب الذي صعد عبره الزبي 

وارتفاعاً جنونياً في األسعار وحرماناً ألبناء الجنوب من أبسط الخدمات على رأسها الكهرباء وانفالتاً أمنياً لم  

 .يسبق أن شهدته أي منطقة يمنية منذ عقود طويلة

أن قيادات كبيرة في االنتقالي والمجلس القيادي الرئاسي حضروا حفل زفاف  الالفت بحسب ما كشفه المصدر 

الزبيدي بزوجته الجديدة، حيث أقام الزبيدي عرساً ووليمة غداء لالحتفال بزواجه الجديد، ورغم حضور عدد  

س وعلى  كبير من قيادات االنتقالي ومشاركتهم الحتفال الزبيدي إال أن األخير حرص على أال يتم تصوير العر

 .أال تتسرب أي صورة فوتوغرافية تجمعه بأي قيادي ممن حضروا عرسه الذي أقامه في اإلمارات

وكانت الصورة الوحيدة التي تسربت للزبيدي بعد عرسه بيوم واحد هي صورته مع رشاد العليمي وعبدهللا  

استدعائهما من قبل أبوظبي   العليمي باوزير في مجلس القيادة اللذان كانا في اإلمارات قبل مدة وجيزة بعد 

وهناك التقيا بالزبيدي وباركا له بالزواجة الجديدة، لكن الصورة استخدمت من قبل ناشطي االنتقالي للتبرير  

وإنكار حقيقة أن الزبيدي خاضع لإلقامة الجبرية خارج اليمن بأمر من السعودية والتي تحولت ألنباء  

ظهوره مرة أخرى في هذه الفترة، وهو ما دفع باالنتقالي لنفي   وتسريبات بأن الزبيدي أصبح معتقل وممنوع

 .هذه األخبار بتسريب صورته مع العليمي بعد عرسه

 

 

 

 

 

 عدن تغرق يف الظالم .. حمطة شاهناز خارج اخلدمة 
“شاهناز” عن أكد سكان محليون في عدن أن المدينة تشهد انقطاعاً شبه تام للكهرباء منذ ثالثة أيام، إثر خروج محطة 

الخدمة، جراء خلل فني، وسط اتهامات لكبار تجار المشتقات النفطية بافتعال تعطيل المحطة، بالتزامن مع قرب نفاد 

 .الوقود في محطات التوليد األخرى

وأوضحوا أن الكهرباء منقطعة عن عدن، منذ السبت الماضي، حين خرجت المحطة عن الخدمة نتيجة خلل فني،  

ساعات انقطاع، إثر قرب نفاد مادة الديزل في المحطات  6عودة التيار في بعض األحياء لساعتين مقابل مشيرين إلى 

 .العاملة بالديزل، إضافة إلى تأخر وصول النفط الخام المخصص لمحطة بترو مسيلة

أسمتهم “هوامير  وذكرت مصادر مطلعة، وفق وسائل إعالم، أن الخلل في محطة “شاهناز” مفتعل من قبل من 

الديزل”، بهدف الضغط على الحكومة الموالية للتحالف لتسريع وصول الكميات الجديدة من المادة، حيث سيتم الشراء 

 .من أولئك التجار

وفي السياق اتهم ناشطون تابعون للمجلس االنتقالي، المدعوم إماراتياً، المسيطر الفعلي على مدينة عدن، حكومة معين  

م سداد مستحقات الديزل الخاص بتشغيل محطات التوليد، محملين إياها مسؤولية انقطاع الكهرباء في عبدالملك بعد

 .عدن والمحافظات المجاورة

من جهتها أكدت مصادر فنية في مؤسسة كهرباء عدن، اليوم اإلثنين، استمرار الخروج شبه التام لليوم الثالث على 

الوقودالتوالي لمعظم محطات التوليد جراء نفاد  . 

وحذرت المؤسسة في تنويه على موقعها اإللكتروني من أن تجاهل حكومة الرئاسي لمطالب واستغاثة المؤسسة  

 .سيؤدي إلى التوقف التام لمحطات التوليد وخروج كامل للتيار الكهربائي عن الخدمة

اً متواصالً، زادت خالله أوقات وشهدت الكهرباء في عدن ومناطق سيطرة التحالف خالل السنوات الثالث األخيرة تردي

 -ساعة يومياً، وسط فساد حكومي أثبتته الوثائق التي أكدت أن الحكومة حصلت ٢0انقطاع التيار الكهربائي إلى قرابة 

على مئات الماليين من الدوالرات من الدعم الخارجي  -خالل األعوام الماضية وباسم النهوض بواقع الكهرباء

كنها رغم ذلك ازدادت تردياً وانهياراً والمساعدات والقروض، ل . 

 

عيدروس الزبيدي يؤسس حياته اجلديدة يف اإلمارات بزواجة  
 جديدة من أموال اجلنوبيني 

 

وفاة معتقل حتت التعذيب يف  
 سجون التحالف يف حضرموت 
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تعرض مبنى االتصاالت في مديرية شبام بوادي حضرموت ،  

 .لهجوم مسلح من قبل مسلحين

وقالت مصادر محلية إن المسلحين فجروا قنبلة يدوية أمام مبنى  

االتصاالت بمدينة شبام، دون ذكر أي خسائر بشرية في صفوف 

السنترال أو أضرار مادية أخرىالعاملين في مبنى   . 

وسبق وأن تعرض قطاع االتصاالت في مدينة شبام حضرموت،  

تعرض مكتب البريد في   ألعمال تخريبية وهجمات مسلحة، حيث 

، لعملية سطو مسلح في قبل ٢0٢0شبام حضرموت مارس 

مجهولين قاموا بنهب خزائن األموال ووثائق خاصة بالعمالء 

شعال النار فيه والفرار إلى جهة  والمودعين، وتفجيره وا

 مجهولة

وتشهد مناطق وادي حضرموت ، انفالت أمني وعمليات  

 .اغتياالت، وسط تصاعد الصراع بين فرقاء التحالف

 

 

 

 

لحج .. تجدد المظاهرات ضد 
 االنتقالي في ردفان 

خرجت تظاهرات غاضبة ضد قوات اإلنتقالي في ردفان احد 

الي لإلماراتمعاقل المجلس اإلنتقالي المو   . 

، للتنديد بجريمة اعدام    و شارك المئات بمظاهرة في ردفان

الجندي ماجد الحالمي من قبل قوات الحزام األمني التابعة  

 . لإلنتقالي

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالجريمة ومطالبين بمحاسبة 

 .القتلة

اإلصالح يفرق احتجاجات لإلنتقايل يف  
 حضرموت 

المنطقة العسكرية األولى الخاضعة لحزب اإلصالح،  أطلقت قوات  

الرصاص الحي على محتجين تابعين للمجلس االنتقالي في  

 .محافظة حضرموت

وقالت مصادر محليى إن قوات العسكرية األولى فرقت احتجاجات  

في شوارع مدينة سيئون، وأعادت فتح الطرق بالقوة بعد أن  

طارات التالفة وأضرموا أغلقها ناشطو االنتقالي باألحجار واإل

 .النار فيها 

وأوضحت المصادر أن أطقم داهمت حياً سكنياً وسط المدينة 

مستهدفةً منزل ناشط في االنتقالي حيث اعتقلته بالقوة رغم 

 .احتجاج األهالي

متبادل من فرقاء التحالف وتشهد حضرموت تصعيد عسكري . 

 

 

 

 رشيد الحداد 

إبرام »اتفاقية التعاون العسكري واألمني ومحاربة اإلرهاب« مع حكومة عدن،  أعلنت اإلمارات، قبل أيام، 

وذلك لـ»تعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة اإلرهاب«. وجاء توقيع االتفاقية، التي ال يزال يكتنف  

ي.  بنودها الغموض، بعد وصول رئيس »المجلس الرئاسي«، رشاد العليمي، إلى أبو ظبي مطلع الشهر الجار

ووفقاً لمصادر مقّربة من حكومة عدن، فإن التوقيع أتى بالفعل استكماالً لصفقة أبرمها العليمي خالل زيارته  

تلك، التي التقى فيها ولّي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد. وتثير االتفاقية، التي وقّعها عن الجانب اليمني وزير  

ماراتي وزير العدل عبدهللا النعيمي، مخاوف  الدفاع في حكومة عدن محسن الداعري، وعن الجانب اإل

متصاعدة من أن تكون النيّة من ورائها انتزاع »غطاء قانوني« لتثبيت السيطرة اإلماراتية على العديد من  

 .المواقع االستراتيجية في اليمن، والتي تشمل مطارات وموانئ وجزراً 

، أنيس منصور، أن االتفاقية تُعّد »أمنية شاملة«،  وفي هذا اإلطار، اعتبر مستشار السفارة اليمنية في الرياض

ومن شأنها توفير موطئ قدم دائم للجيش اإلماراتي في األراضي اليمنية، وخاصة في جزيرة سقطرى وجزيرة 

بريم )ميون( وباب المندب، ومطار الريان في المكال، والقواعد العسكرية في المخا وذوباب وعدن وشبوة.  

لة تغريدات، إلى أن االتفاقية تّم التحضير لها منذ منتصف الشهر الماضي بين العليمي  وأشار منصور، في سلس

وابن زايد. وهو ما تؤكده أيضاً مصادر مّطلعة في مدينة عدن تحّدثت إلى »األخبار«، الفتة إلى أن مراسم  

عرمان، موضحة أن  التوقيع حضرها كذلك وزير الشؤون القانونية في الحكومة الموالية لـ»التحالف«، أحمد  

الموافقة الرسمية كانت انتُزعت سلفاً من العليمي. على أن المصادر تُبيّن أن هذه الموافقات ال تعّوض شرطاً  

أساسياً من شروط استحالة االتفاقيات ذات أثر قانوني وفقاً للدستور اليمني، وهو مصادقة البرلمان اليمني  

مليون دوالر لحكومة عدن، مثّل أحد أهّم الحوافز التي دفعت   ٣00عليها. وتشير إلى أن تقديم اإلمارات 

 .باألخيرة إلى التوقيع

 رأى مراقبون أن اإلمارات تسعى إلى التنّصل من مسؤولياتها عن االنتهاكات التي ارتكبتها

خارجيتها، حسين  من جهتها، أعلنت حكومة صنعاء رفضها االتفاقية، واصفةً إيّاها على لسان نائب وزير 

العزي، بأنها »عمل غير قانوني وتَطاول إماراتي سخيف هدفه النيل من إرادة شعبنا ومصالح البالد«. واعتبر  

العزي أن »أبو ظبي تحاول استعمال المرتزقة كغطاء بائس إلطالة تواجدها غير المشروع في البالد«، مؤّكداً  

ل سلوكها العدائي بما ينسجم مع مقتضيات السالم«. كما حذّر أن ذلك »غير مقبول«، داعياً إيّاها إلى »تعدي

من »مغبّة أّي خدمة رخيصة للعدو اإلسرائيلي ضّد اليمن، ألن ذلك سيعطي الشعب اليمني وكّل أحرار األمة 

كامل الحق في استهدافها من كّل حدب وصوب«. أّما حزب »اإلصالح« فأثارت االتفاقية مخاوفه من أن تكون  

ستكمال تصفية وجوده في المحافظات الجنوبية، فيما طالب عضو شورى الحزب، شوفي القاضي،  غطاًء ال

بمعاقبة الداعري »بسبب توقيعه على اتفاقية تسمح لإلمارات باستغالل األجواء واألراضي والجزر والسواحل  

ة »ال أثر قانونياً لها ما  اليمنية لمصلحتها، ومصلحة حلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل«، معتبراً أن هذه االتفاقي

 .«لم يصادق عليها البرلمان اليمني

من جهة أخرى، رأى مراقبون أن اإلمارات تسعى إلى التنّصل من مسؤولياتها القانونية واألخالقية عن  

االنتهاكات التي ارتكبتها خالل السنوات الماضية في اليمن، وذلك من خالل تأطير وجودها العسكري بشكل  

حويل نفسها من طرف فاعل في الحرب، إلى شريك يتّم استدعاؤه تحت ذريعة مكافحة اإلرهابقانوني، وت . 

 

 

 

 

 

 

 

 بوجه حكومة عدن: »اتفاقية أبو ظبي« تكريس  
ٌ
عاصفة

 لالحتالل 
 

حضرموت .. تفجري يستهدف مبىن  
 االتصاالت بشبام 
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مسلحون مجهولون يعتقد بانتمائهم لجماعات متطرفة    أقدم

حاجزا مائيا بمنطقة االزارق بالضالع  مساء الثلثاء . 

وقالت مصادر محلية أن المسلحين فجروا سد النخيلة الذي  

يعتمد االهالي عليه اعتمادا رسميا في توفير مياه للشرب  

 .والزراعة في المنطقة

امنة من مساء االثنينووقع االنفجار عند الساعة الث  .. 

وأوضحت المصاد أن التفجير جاء عقب عدة أيام على انتشار 

 .مسلحين في المنطقة يرتدون بزات افغانية

يقع في منطقة  وأضافت المصادر”أن السد التي تم تفجيره 

مديرية األزارق تم بناءه على نفقة   النخلية في 

ويستفيد منه المواطنين كثير الحكومة   . 

بل في المحافظة   د من أكبر السدود في األزارق ويعد س

عام وتم بناؤه قبل عشرين عاما من قبل وزارة الزراعة   بشكل 

 ..والراى

األهالي   من قبل  ولقيت حادثة تفجير السد استنكارا واسع 

إلى المديرية   المنطقة بعد دخول مسلحين مجهولين  في 

يطرة االنتقاليواالنفالت االمني التي تشهده المنطقة في ظل س . 

 

 

 

 

قبائل الحواشب تتهم االنتقالي 
 بنهب أراضيها في لحج 

الثالثاء، على اقتحام مزارع    مسلحون موالون للتحالف،  أقدم

 .المواطنين في محافظة لحج

بيان ، أوضح أن مسلحين يتبعون    وأصدرت قبائل الحواشب، 

للمجلس  عبدالرحمن المحوري، قائد كتيبة عسكرية تابعة  

اإلنتقالي، اعتدت على مزارع ألبناء القبائل في مديرية المالح  

 .شرقي المحافظة، ونهبت معدات وممتلكات المزارعين

ووصف البيان عملية اإلقتحام بالعدوان اإلجرامي على ممتلكات  

عناصر الفصيل اإلماراتي، ومحّمالً المواطنين، متوعداً بمحاسبة  

ئم المتواصلة التي تمارسها مجلس التحالف مسؤولية الجرا

 .فصائلهما بحقهم

أيام قامت فصائل اإلنتقالي بالسطو على أراض واسعة   وقبل

 .لقبائل الحواشب وسط لحج

 

 

 

كشفت معلومات نشرها موقع المساء برس عن قرار مرتقب لإلطاحة بوزير الخارجية أحمد عوض بن  

 .مبارك وتعيين ياسين سعيد نعمان خلفا له

موقع المساء برس عن احتدم الصراع مؤخراً بين كل من المجلس االنتقالي وطارق عفاش ورشاد  وكشف 

العليمي وجناح علي سالم البيض في الجنوب بسبب منصب ياسين سعيد نعمان الحالي كسفير لدى  

 .بريطانيا والذي سبق أن وصفه نعمان بالوظيفة التعيسة

ينه وزيراً للخارجية، وأن القرار أصبح تقريباً شبه جاهز غير  وقال الموقع إن نعمان سيصدر به قرار بتعي

أن ما يمنع إعالنه هو الصراع القائم بين كالً من العليمي وطارق واالنتقالي واإلصالح على من سيخلف  

 .نعمان في منصب سفير اليمن لدى بريطانيا

اج والسفير حسين علي حسن  ووفقا للموقع فإن الصراع محتدم على ثالثة أسماء هم الدكتور صالح الح

والدكتور أبو بكر القربي، حيث يدفع طارق عفاش والعليمي واإلصالح باسم “الدكتور أبو بكر القربي”  

خلفاً لنعمان، بينما يدفع االنتقالي باسم “اللواء الدكتور حسين علي حسن”، بينما يدفع علي سالم البيض  

 .”وجناحه باسم “صالح الحاج

ود قرارات بتعيين ناشطين سياسيين وصحفيين تابعين لما تسمى “الشرعية”  وكشف الموقع عن وج

وحزب اإلصالح في الخارج كملحقين إعالميين في سفارات الحكومة التابعة للتحالف في كل من تركيا  

 .وقطر واإلمارات والسعودية ومصر وبريطانيا وبلدان أوروبية

وتمت الموافقة عليها من قبل حكومة معين   وحسب مصادر مطلعة فإن هذه القرارات أصبحت جاهزة

 .وسوف يصدرها وزير الخارجية بهذه الحكومة خالل األيام القادمة

ومن المتوقع أن تفجر هذه القرارات صراعاً جديداً بين اقطاب القوى اليمنية التابعة للتحالف السعودي  

يديرها التحالف اإلماراتي والتي تتنافس على حيازة النصيب األكبر في السلطة التي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جناة مسؤول حكومي من حماولة اغتيال بعدن 

في حكومة معين، لمحاولة إغتيال في مدينة عدن   تعرض مسؤول . 

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة رئيس الجهاز التنفيذي لكليات  

المجتمع في وزارة التعليم الفني بحكومة معين، عبدهللا صالح الحاج، أثناء نزوله من سيارته أمام منزله،  

 .وسط المدينة 

ضت سيارته ألضرار بالغهولفتت المصادر إلى أن الحاج نجا بأعجوبة من الرصاص، فيما تعر  . 

وفي السياق نظم موظفي وطالب كلية المجتمع في عدن، وقفة احتجاجية تنديداً بمحاولة اإلغتيال، محّملين  

 .الرئاسي وفصائل التحالف مسؤولية أي تهديدات يتعرض لها موظفي الكلية

واللنتقالي ومحاولة  وتشهد عدن انفالت أمني وعمليات اغتياالت واسعة في ظل الصرلع بين اإلصالح 

 .التحالف إزاحة االنتقالي من المشهد واستبداله بطارق عفاش

 

 

صراع كبري بني االنتقايل وطارق والعليمي والبيض  
 على وظيفة ياسني سعيد نعمان 

 

مسلحون متطرفون يفجرون سد مائي  
 يف الضالع 
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رغم تصاعد المناشدات إلنقاذ المفكر الجنوبي الكبير أبو بكر 

السقاف خالل األسابيع الماضية إلنقاذة من الموت بسبب  

 .تضاعف حالتة المرضية في مقر إقامته بموسكو

فجع الوسط الفكري واألكاديمي اليمني اليوم الثالثاء بوفاة  

هل  البروفيسور والمفكر الكبير أبوبكر السقاف بعد أن تجا

المجلس الرئاسي الموالي للتحالف معاناتة ورفضة القيام  

 .باي دور تجاهه أو القيام بمعالجته

وقالت مصادر متعددة أن البروفيسور السقاف فارق الحياة  

في العاصمة الروسية موسكو، ظهر اليوم متاثراً بمضاعفات 

وضعه الصحي وهو ما يعد فاجعة جديدة خاصة وأن اليمن  

الشاعر اليمني الكبير عبد العزيز   قليلة ودعت قبل أيام

 .المقالح

وقال أكثر من مصدر ان أسرة الفقد السقاف ناشدت قيادات  

المجلس الرئاسي الموالي للتحالف عدة مرات وطالبت  

بسرعة التدخل إلنقاذ حياته ، إال أن مجلس العليمي تجاهل  

 .معاناة السقاف ورفض الرّد على الرسائل المتكررة ألقاربه

ويعتبر البروفيسور والمفكر اليمني أبوبكر السقاف واحداً  

من أهم الوجوه الفكرية اليمنية كما شغل مناصب أكاديمية  

 .عدة في عدٍد من الجامعات اليمنية

 

 

 

 

 

تفاصيل حريق ميناء الشحر  
 حبضرموت 

اندلع حريق هائل اإلثنين في ميناء الشحر بمحافظة  

 .حضرموت

الميناء، أن الحريق اندلع في إحدى مصادر عاملة في   وقالت

“الحاويات الفارغة” تستخدم مكتب ألحد الوكالء المالحيين،  

 .بسبب ماس كهربائي

وأوضحت المصادر أن الحريق خلف أضرارا مادية كبيرة  

مليون لاير، دون ذكر أي خسائر بشرية في  50تقدر بنحو 

 .أوساط المواطنين

ياه التحلية هرعت  ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني وم

إلخماد نيران الحريق، والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى  

 .المكاتب المجاورة

 

 

 

علق رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي مدرم أبو سراج، على قرارات رشاد العليمي  

المنطقة العسكرية األولى بوادي  األخيرة التي أحدثت ضجة في حضرموت والمتعلقة بالتغييرات داخل قيادة  

 .”وصحراء حضرموت شرقي البالد، بعبارة “الطبل في حضرموت والرقص في عدن

وقال أبو سراج في تصريح خاص للجنوب اليوم، أن التعديالت العسكرية بحضرموت والمتغيرات المصاحبة  

ة لمتغيرات حدود عدن اإلداريةلها تحديداً لوادي حضرموت وقرارات رشاد العليمي األخيرة ما هي إال تهيئ . 

وأضاف أبو سراج أن تلك القرارات كانت استرضاًء لالنتقالي وإشغاالً لقواعده وأنصاره وإعالمه بتحقيق  

مكاسب بحضرموت الوادي طالما سعى لتحقيقها بجميع الوسائل بما فيها العسكرية ولم يوقفه سوى أوامر  

 .التحالف وتهديداته باستخدام القوة

أبو سراج أن الوقت قد حان للتحالف الذي كان سداً منيعاً لوصول قوات االنتقالي لوادي حضرموت،  وقال 

مضيفاً بالقول “اآلن يتم تهيئة الطريق لحضرموت الوادي سلمياً وبلوغ الحلم الذي تأخر تحقيقه دون أي  

 .”خسائر عسكرية

تنازالت في عدن لصالح ما أسماها  لكن أبو سراج لفت إلى أن المكاسب في حضرموت يقابلها خسائر و

بـ”محافظة باب المندب” التي يتم العمل على قدم وساق لتهيئتها قبل اإلعالن عن بناء مطار حديث في المخا،  

الفتاً إلى أن هذا المطار بدأ باستقبال طائرات إضافة لتوسيع وتطوير ميناء المخا وبناء وحدات سكنية وبنية  

لدوالرات من أجلها، بهدف استكمال إعالن المحافظة الوليدة وحدودها اإلداريةتحتية وقد ُرصدت مليارات ا . 

وأكد أبو سراج أنه وبطبيعة الحال يتطلب األمر اقتطاع مساحة من المناطق المحادية للمحافظة الوليدة من  

ذي تحمل عدن ولحج بما فيها مناطق الصبيحة، إضافة لضم جزيرة ميون التابعة لعدن ومضيق باب المندب ال

 .المحافظة اسمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إصابات خطرية برئيس انتقايل حضرموت يف حماولة  
 الغتياله اليوم 

أصيب رئيس المجلس اإلنتقالي في حضرموت سعيد المحمدي، اليوم الثالثاء، أثناء محاولة اغتيال طالته أثناء  

 .مروره بأحد شوارع المكال بمحافظة حضرموت شرقي البالد

مصادر محلية فإن مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية أقدموا على إطالق النار على  وحسب 

 .سيارة المحمدي، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى البرج

  وتأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة حضرموت الغنية بالنفط اشتدادا للصراع بين فصائل التحالف،

حيث أطلقت قبل أيام قوات المنطقة العسكرية األولى تهديدا باستهداف قيادات المجلس الجنوبي، في مؤشر  

 .على أن األيام القادمة ستتصاعد أكثر عمليات االغتياالت المتبادلة

 

 

أبو سراج معلقًا على تطورات العسكرية األوىل: الطبل  
 حبضرموت والرقص يف عدن 

 

رحيل صادم للمفكر أبو بكر السقاف  
 بعد أن رفض الرئاسي إنقاذة 
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اإلثنين، بمنع    أقدم مسلحون موالون لإلنتقالي الجنوبي ،

المرضى من دخول أكبر مستشفى حكومي في مدينة عدن، 

وقالت مصادر محلية إن مسلحين من فصائل اإلنتقالي منعوا 

عشرات المرضى من دخول مستشفى عدن العام، دون  

 .معرفة األسباب

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل اإلجتماعي،  

طريق أمام  عشرات المرضى وهم مكتظون في قارعة ال

 .بوابة المستشفى بعد إغالقها

وتأتي الحادثة، في ظل إستمرار اإلنتهاكات التي تمارسها  

فصائل التحالف المختلفة بحق المواطنين في شوارع مدينة  

عدن، وكل المؤسسات التي تفتقر في األساس ألبسط  

 .الخدمات 

 

 

 

 

 

 

نجل عوض الوزير يختطف  
 أسرة كاملة في شبوة 

شبوة عوض الوزير، اإلثنين، على    أقدم نجل محافظ

إختطاف ستة أشخاص من أسرة واحدة، في المحافظة 

 .النفطية

وأكدت مصادر مخلية أن عناصر من اللواء األول دفاع  

شبوة الذي يقوده نجل المحافظ عوض الوزير، اعتقلت ستة 

من أبناء آل فرج خليفة، إلجبارهم على التنازل عن ملكية  

ابعة لهم، في جريمة مدويةأرض ت . 

وتداولت مواقع أخبارية، أسماء المعتقلين وهم، جمال ناصر 

فرج الخليفي، خميس عبدهللا خميس فرج الخليفي، محمد  

عبدهللا خميس الخليفي، فهد عبدهللا خميس فرج الخليفي،  

غازي احمد محمد فرج بن عيدان الخليفي، محمد سالم  

 .محمد فرح بن عيدان الخليفي 

وتمارس مليشيات دفاع شبوة الموالية لإلمارات انتهاكات  

 .بحق أبناء المحافظة النفطية 

 

  

 

انفجر الوضع بين محافظ لحج المحسوب على اإلصالح احمد التركي، ومدير األمن المحسوب على االنتقالي  

محاوالت التصفيات  صالح السيد، ووصل الصراع بين الطرفين في المحافظة التي تحيط بمحافظة عدن إلى حد 

 .الجسدية

وقالت مصادر إن الصراع بين التركي والسيد بدأ منذ قيام المحافظ بوضع حجر أساس في المكان الذي كان  

 .يتواجد فيه موقع أمني

وقبل مدة قامت عناصر من تنظيم القاعدة بتفجير موقع أمن لحج سابقاً، ومنذ تلك اللحظة أصبح المكان  

ترة وجيزة قام المحافظ التركي بتنظيف الموقع ورفع الركام وإزالة المتفجرات وأقام حجر فارغاً، وإلى ما قبل ف

 .أساس إلنشاء سوق عام للحوطة

أيام قام عبدالسالم الجنيدي مدير السجن في المحافظة وهو أحد أقارب صالح   ٣وحسب المصادر فإنه وقبل 

، ليفهم من ذلك أن ما قام به الجنيدي هو برغبة  السيد أيضاً، بتهديم حجر األساس ونزع صورة أحمد التركي

 .وتوجيه من صالح السيد مدير األمن

ويوم أمس تعرض مدير السجن لمحاولة اغتيال، حيث أطلق مسلح وابالً من الرصاص أثناء خروج الجنيدي  

تى  من إدارة األمن حيث أصيب مرافقو الجنيدي بإصابات خطيرة، ومن غير المعروف ما مصير الجنيدي ح

اآلن، وتمكنت حراسة الجنيدي من قتل المهاجم الذي حاول اغتيال الجنيدي، وحسب المصادر فإن منفذ  

 .محاولة االغتيال ينتمي لمنطقة الصميتة

 .وتشير المعلومات إلى أن الوضع متوتر للغاية في لحج بين المحافظ ومدير األمن

 

 

 

 

 

 

 

 

معني  موظفو مؤسسة هامة يف عدن يتهمون حكومة  
 بنهب النفط والعبث بالعائدات 

أعلنت نقابة عمال وموظفو هيئة استكشاف وانتاج النفط، االضراب الشامل عن العمل تنديداً بنهب حكومة  

 . معين عبدالملك عائدات النفط وايقاف مستحقاتهم 

موت وشبوة ، حتى  وقالت النقابة في بيان، إنها ستبدأ يوم األحد اضراباً شامالً عن العمل في محافظتي حضر

تتم االستجابة لمطالبهم الحقوقية المتمثلة بصرف رواتبهم كاملة، وإعادة هيكلة األجور وتوحيد بند الكادر  

 .النفطي بالمساواة مع باقي وحدات وزارة النفط، وصرف الحافز النفطي ، وتفعيل الرعاية الصحية بالهيئة

ابات هيئة االستكشاف النفطي.ويأتي االجراء االحتجاجي  مؤكدة أن اضرابها عن العمل سيشمل إغالق جميع بو

بالتزامن مع ايقاف حكومة صنعاء تصدير التحالف بقيادة السعودية شحنات النفط الخام اليمني الذي يستخدم  

ايراداته في تمويل حربه المستمرة للعام الثامن توالياً على اليمن وانفاق الفتات منها على الموالين له، وذلك  

على رفضه توجيه العائدات النفطية لدفع رواتب الموظفينردا   . 

 

 

 

من احملافظ الرتكي يبعث من يغتال مدير السجن بلحج  
 انتقامًا من صاحل السيد 

 

مسلحون يغلقون اكرب مستشفيات  
 مدينة عدن 

 



 
 

                 

 

 11صفحه 

 

 

اشتدت أزمة الكهرباء في مدينة عدن ، وارتفع معدل  

ساعات وسط تحذيرات من   8اإلنطفاءات إلى أكثر من 

مل محطات الكهرباء خالل ساعات في حال لم يتم  خروج كا

 . تقديم شحنة اسعافية من الديزل

مصادر محلية قالت إن كهرباء عدن خرجت عن كامل  

ساعات كاملة من   8جاهزيتها اليوم بعد ان استمرت امس 

االنقطاع وزادت اليوم ، وجاء االنقطاع في ظل فصل الشتاء 

 . حيث تتراجع احمال محطات الكهرباء

مؤسسة الكهرباء قد أطلقت نداء استغاثة من اكثر    وكانت

أسبوع لكافة الجهات المعنية بتوفير وقود محطات   من

لوقود، د ا التوليد التي بدأت فعلياً بالتوقف تدريجياً جراء نفا

اال أنه يتم تجاهلها وعدم التعاطي معها، كما أنه من  

المؤسف أن توقف محطات التوليد سينعكس سلباً على كافة 

القطاعات الخدمية بالعاصمة عدن وسيؤدي ذلك إلى إدخال 

 .المدينة بظالم دامس في حال توقفها

حمد حامد لملس، قد   وكان محافظ عدن الموالي لإلمارات ،

ر عام الكهرباء من قرارات االقالة التي طالت  استثنى مدي

ستة من مدراء العموم في مدينة عدن ، وعين لملس د.  

نوال جواد سالم محمد مديرا عاما لمكتب التربية والتعليم ، 

و د. سفيان قاسم ثابت سعيد مديرا عاما لمكتب الصناعة  

والتجارة ، ومحمد سالم أحمد الشكلية مديرا عاما لمكتب  

م الفني والتدريب المهني ، وأحمد صالح أحمد بن  التعلي

غودل مديرا عاما لمكتب الثقافة و د. عصام محمد مقبلي  

مديرا عاما لفرع جهاز محو األمية واالعالمية رندا عبده  

صالح عكبور مديراً عاما للمبادرات المجتمعية بديوان  

 .المحافظة

جريمة اغتصاب طفلة بعد أيام من  
ي عدن اغتصاب وقتل طفل ف  

أقدم شاب، األحد، على اغتصاب طفلة، في جريمة جديدة  

 ..تهز مدينة عدن

طفلة ذات  وقالت مصادر محلية إن شاب أقدم على إختطاف

خمس سنوات، بمنطقة القعائد بمدينة كريتر، قبل أن يقدم  

 .على اغتصابها

وأوضحت المصادر أن مواطنون عثروا على الشاب أثناء  

 .ارتكاب جريمته البشعة، مشيرين إلى أنّه تمكن من الفرار

وتأتي الجريمة، بعد أيام قليلة من اغتصاب وقتل طفل في  

قتل واإلغتصاب في المدينة  عدن، في ظل تزايد جرائم ال

 .الخاضعة لسيطرة االنتقالي الموالي لإلمارات 

 

 

 

كشف مصدر خاصة في مكتب رئيس مجلس الحراك الثوري الجنوبي الذي يقوده مدرم أبو سراج القيادي  

التحالف  البارز في الحراك الثوري، عن الخطوة األولى للمجلس لرفع الوصاية الخارجية المفروضة من قبل 

 .على المحافظات الجنوبية 

وقال المصدر في حديث خاص للجنوب اليوم، إن المجلس سيعقد جلساته الستكمال هيكلة وترتيب األطر 

التنظيمية لمجلس الحراك الثوري الجنوبي، إضافة إلى إقرار الخطوط العريضة لسياسات المرحلة القادمة  

 .بالنسبة للحراك الثوري

كتب السياسي لمجلس الحراك سيعقد هذه الجلسات تحت شعار “تنفيذ مخرجات المؤتمر  وقال المصدر إن الم

 .”االستثنائي والشراكة في اتخاذ القرار

حديث المصدر المسؤول بالمكتب السياسي للحراك، يؤكد ما سبق وكشفه الجنوب اليوم في وقت سابق من  

يادات الحراكية البارزة في الداخل والخارج  ديسمبر الجاري بشأن وجود حراك سياسي جنوبي للعديد من الق

والتي تعمل على تكوين تحالفات جديدة تسحب البساط من الكيانات التابعة للتحالف السعودي اإلماراتي التي  

ارتضت أن تبقى أدوات بيد التحالف وتنفذ فقط ما يُملى عليها من الخارج خدمة لمصلحة السعودية أو  

 .اإلمارات

م قد كشف سابقاً عن أن تحالفات جنوبية يجري الترتيب لها تقوم على أسس الخالص من  وكان الجنوب اليو

“المستعمر الجديد التحالف السعودي اإلماراتي”، وبحسب مصادر خاصة فإن هناك تفاهمات ومشاورات جرى 

وبية الفاعلة  في الخارج والداخل في هذا السياق، إضافة إلى عودة مرتقبة للعديد من القيادات السياسية الجن

والوطنية التي ترفض التدخل العسكري السعودي اإلماراتي في اليمن، ومن المتوقع أن تهدف هذه التحالفات  

لتوحيد الصف الجنوبي لمواجهة ما وصفته المصادر بـ”المستعمر الجديد للجنوب” في إشارة للتحالف  

 .السعودي اإلماراتي

لذي يتمركز حالياً في المهرة شرق اليمن والذي انتقل إليها  وحسب المصدر في المكتب السياسي للحراك وا 

كمحافظة بديلة عن عدن التي تعرض فيها قيادات المجلس للمضايقات واالعتقاالت ومحاوالت االغتيال بسبب  

مواقفهم المناهضة للتحالف السعودي اإلماراتي، فإن جلسات المكتب السياسي للمجلس ستبدأ من يوم األربعاء  

في مقر قيادة المجلس بمدينة الغيضة في محافظة المهرةالقادم  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العسكرية األوىل تستخدم القوة إلفشال مظاهرة مناهضة  
 لوجودها يف حضرموت 

فرقت المنطقة العسكرية األولى الموالية لحزب اإلصالح احتجاجات لالنتقالي مطالبة بمغادرتها من محافظة 

 . حضرموت

إعالمية نقال عن مصادرها بأن جنوداً من العسكرية األولى بزي مدني فرقوا بالرصاص الحي  وأفادت وسائل 

 .احتجاجات لناشطين تابعين لالنتقالي في مدينة سيئون

وذكرت المصادر أن أطقم تابعة للمنطقة داهمت بالتزامن منازل وأحياء في سيئون حيث اعتقلت ناشطين من  

ي االحتجاجاتاالنتقالي على خلفية مشاركتهم ف . 

مشيرة إلى أن حملة االعتقاالت طالت موالين لالنتقالي في مدينة القطن بعد لصق منشورات تحريضية ضد  

 .قوات المنطقة والكتابة على الجدران في شوارعها

 

 

أوىل خطوات احلراك الثوري اجلنوبي حنو  حصري: كشف  
 رفع الوصاية اخلارجية عن اجلنوب 

 

أزمة الكهرباء تشتد يف عدن ومللس جيري  
تغيريات يف عدد من مكاتب األجهزة  

 التنفيذية 
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شهدت حريب بيحان توتر عسكري بين الفصائل الموالية  

 .لإلماراتة

قتلى وجرحى سقطوا في   4  وأكدت مصادر محلية أن

 مواجهات عنيفة بين “ألوية العمالقة” ودفاعةشبوة 

وقالت مصادر إن قوة من محور سبأ في “العمالقة”  

في حريب بيحان غربي    هاجمت نقطة لقوات دفاع شبوة

 .شبوة

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل جندي  

وأسر  من قوات دفاع شبوة وإصابة ثالثة من المهاجمين 

 .ثالثة آخرين

وبحسب المصادر فإن الطرفين حشدا تعزيزات عسكرية ،  

وسط توقع بتجدد المواجهات في أي لحظة حيث تتصاعد  

 .الخالفات بين الطرفين

 

 

 

 

 

ساعة متواصلة النقطاع 12
 التيار الكهربائي في عدن 

التيار الكهرباء في مدينة عدن األحد    وصلت ساعات انقكاع

دخلت ساعات كاملة من االنقطاع، رغم فصل الشتاء    ١0

 .الذي يتراجع فيه أحمال محطات الكهرباء

وقال السكان أن التيار منقطع عن منازلهم منذ عصر األحد 

 . وبشكل متواصل حتى كتابة الخبر

ات وكانت مؤسسة الكهرباء أكدت أنه و رغم تكرار المناشد

ألكثر من أسبوع لكافة الجهات المعنية بتوفير وقود محطات 

التوليد التي بدأت فعلياً بالتوقف تدريجياً جراء نفاد الوقود، 

اال أنه يتم تجاهلها وعدم التعاطي معها، محذرة من  

التأثيرات السلبية التي ستنعكس على كافة القطاعات  

 .الخدمية بعدن 

استمرار نهب الثروات النفطية وتأتي أزمة الكهرباء في ظل 

 .من قبل التحالف

 

 

 

عن نقل السعودية لنائب    كشف القيادي في المجلس االنتقالي ، المقيم في اإلمارات، الدكتور عبدهللا الغيثي

 .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

ودته من جديدواعتبر الغيثي انقالباً على مخرجات مشاورات الرياض التي قضت بمنع ع . 

 .وأضاف القيادي الغيثي إن قطر تقوم بدول المحلل فقط بموافقة ورضا السعودية

وأضاف الغيثي في تغريدة أخرى بأن السعودية تتجه للسير نحو ربط إقامة عيدروس الزبيدي رئيس االنتقالي  

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

 !!!سعودية بإعادة محسن إلى مأرب أو سيئون

 

 

 

 

 

 تصعيد قبلي ضد لواء درع الوطن يف حلج 
على إثر مطالبة قبائل من الصبيحة بخروج اللواء األول درع الوطن من مناطقها، أقدم قائد اللواء مجدي مناضل  

القبائل األمر الذي دفع بالقبائل للرد على اللواء الذي أنشأته  بإرسال حملة عسكرية من عشرات األطقم لتهديد  

 .السعودية مؤخراً وقطع الطريق عليه مستقبالً من اضطهاد القبائل

وقالت مصادر في قبيلة البراهمة في منطقة خور العميرة بالصبيحة بأن أبناء البراهمة قاموا يوم أمس باحتجاز  

ية سلمية للضغط على اللواء للخروج من أراضيها الواقعة في منطقة  صهريج مياه يتبع اللواء كخطوة تصعيد

 .الحجار

وعقب قيام أبناء البراهمة باحتجاز صهريج الماء، قام قائد اللواء بإنزال قوة عسكرية بعشرات األطقم والعربات  

 .القتحام قرية وادي مرخة الواقعة شرق خور العميرة، لتهديد أبناء هذه القرية

ادر أن عدد القوة العسكرية التي نزلت لتهديد المواطنين يبلغ عددها أكبر من عدد سكان القريةوأشارت المص  . 

 

 

 

 

 

 لحج .. االنتقالي يطلق النار على المحتجين في ردفان 

 .أطلقت اإلنتقالي ،األحد، النار على محتجين في لحج 

مظاهرة احتجاجية في ردفانوأوضحت مصادر محلية أن عناصر اإلنتقالي أطلقت النار على  . 

وتظاهر المئات من المواطنين في حالمين تنديدا بقيام قوات الحزام األمني قوات تابعة لإلنتقالي مدعومة من  

بإعدام الشاب ماجد احمد مقبل عقب القبض عليه منذ يومين   اإلمارات  . 

ار عليهم عقب مطالبتهم بتسليم قتلة  وأوضحت المصادر أن المحتجين نددو بقيام عناصر اإلنتقالي بإطالق الن

 .الجندي ماجد الذي قتل برصاص االنتقالي

 

 

قيادي يف االنتقايل يكشف عن نقل علي حمسن إىل  
 قطر ووضعه حتت اإلقامة اجلربية 

 

توتر عسكري بني دفاع شبوة والعمالقة يف  
 بيحان بعد مواجهات عنيفة خلفت قتلى 

 


