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 أبرز أحداث األسبوع

الشعبية يف االنتقايل يفقد احلاضنة 
 اجلنوب

 

البدء مبسلسل الفوضى يف وادي 
 وساحل حضرموت

 

راك الثوري املكتب السياسي للح
 يتهم االنتقايل بإفشال احلوار اجلنوبي

 

يناير يف  13ذكرى النكبة .. أحداث 
مل تسقط من ذاكرة  36ذكراها ال 

 اجلنوب
 

التي شكلها العليمي  " خلية األزمة
 لن توقف إنهيار األوضاع يف اجلنوب
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حذر المجلس اإلنتقالي الموالي لإلمارات، حكومة معين  

عقب إقرار معين عبد الملك قرار رفع التعرفة الجمركية إلى 

50%. 

ووجه المجلس االنتقالي، تهديدا صريحاً لحكومة معين على 

وهو ما سيفاقم   %50خلفية رفعها الدوالر الجمركي بنسبة 

المحافظات عدن وغيرها من    تدهور األوضاع المعيشية في 

 .الجنوبية

وقال مساعد األمين العام لهيئة رئاسة المجلس االنتقالي  

فضل الجعدي في تدوينة على )تويتر(، إن حكومة معين  

تتخذ قرارات إقتصادية لتفرضها فقط على المحافظات  

يسيطر عليها االنتقالي التي   . 

 .“ وأضاف: “ليتها تمتلك وعاًء واحداً تورد إليه جباياتها

معين قائال: “بلغ السيل الزبى واصبح الوضع ال    ذرو ح

 .“ يحتمل ..فهل تعقلون

وأعلنت حكومة معين رفع الدوالر في المعامالت الجمركية  

رياالً ، األمر الذي له  750لاير إلى  500بميناء عدن من 

تداعياته الكارثية التي قد تتسبب فيها حيث سترتفع أسعار  

لي تفاقم من معاناة المواطنينالبضائع إلى الضعف ، وبالتا . 

 

 

 

 

 

العسكرية األولى تنشر كتائبها الخاصة 
في الوادي والصحراء لمواجهة 

 االنتقالي 

المنطقة العسكرية األولى الخاضعة لحزب    ات قو  نشرت

اإلصالح، كتائب لها في مناطق متفرقة في مديريات الوادي 

والصحراء بمحافظة حضرموت ، بالتزامن مع تحشيدات  

 .االنتقالي إلى الهضبة النفطية

وأفادت مصادر مطلعة إن المنطقة العسكرية األولى زودت  

ة لها بمدرعات  كتيبة المهام الخاصة والطوارئ التابع

كتيبة المهام التي   ومصفحات وآليات ثقيلة، مشيرة إلى أن

ينتمي أفرادها إلى حضرموت، انتشرت على مداخل مدينة  

 . سيئون، في حالة جاهزية قتالية قصوى

ومؤخرا صعد االنتقالي في استقدام تعزيزات عسكرية إلى  

 . مديريات الساحل، استعدادا لمهاجمتها والسيطرة عليها 

كانت العسكرية األولى نفذت الخميس عرض عسكري في و

الهضبة النفطية، وهو مؤشر على انفجار الوضع عسكريا  

 .خالل األيام القادمة

 

  

 

يناير الدموية التي تعد واحدة من أبشع المجازر التي جرت وقائعها   13لمجزرة  36تحل اليوم الذكرى ال 

البالد   المأساوية في مدينة عدن ، إال أن حالة التوتر الذي تشهده الفصائل العسكرية التابعة للتحالف في جنوب

م،  1986يناير عام  13لذي تسبب بمجزرة اليوم ليست أفضل حاالً من التوتر السياسي والعسكري واالمني ا 

ألف إنسان من أبناء المحافظات الجنوبية 13التي حصدت أرواح أكثر من   . 

وان كانت تلك المجزرة الدموية قد وقعت بسبب صراع داخلي في إطار حزب واحد ، فإن الصراعات  

تحالف السعودي اإلماراتي ،  والتصفيات واالنتهاكات والتسابق الذي يحدث بين الفصائل الموالية لدول ال 

، كانت محدودة في   86لتحقيق المزيد من المكاسب على األرض ، فخارطة الصراع التي اندلعت في يناير 

إطار مدينة عدن وبين الطغمة والزمرة حينها ، أي بين جناحين متصارعين في إطار الحزب االشتراكي اليمني  

اً من صراعات الماضي ، نظراً لتعدد أطراف الصراع وتعدد اطرافة  ، خالفاً لصراعات اليوم التي تعد أشد تعقيد 

، واتساع نطاق الصراع الذي امتد من عدن إلى أبين وشبوة وحالياً يحتدم الصراع في حضرموت ، باإلضافة  

 . إلى حالة استقطاب وصراع يجري في محافظة لحج التي تعد واحدة من أهم المحافظات الجنوبية

، نتيجة عن صراع احتدم بين فريق تابع لحكومة علي ناصر  86أو ما تُعرف بأحداث  8619و إن كانت حرب 

محمد ، وفريق آخر يتبع الرئيس األسبق عبدالفتاح اسماعيل ، فإن خالف اليوم بين االنتقالي وحزب اإلصالح  

األرض  واالنتقالي وتيار طارق عفاش وبين السعودية واإلمارات التي كل دولة تبحث عن مكاسب على  

 . وتتنافس في فرض نفوذها العسكري في المحافظات الجنوبية

، وبين صراعات اليوم  1968,يناير 13وبين أوجة الخالف بين الصراعات التي أدت إلى االنفجار الكبير في 

التي تعد صراعات سيطرة ونفوذ ، بينما كانت صراعات الماضي ، صراع الماضي كان بين تيار علي ناصر  

الفتاح إسماعيل وكان يقف تيار الزمرة ابين مع علي ناصر ، فيما يقف تيار الطغمة وهو من  محمد وعبد  

قيادات لحج والضالع في الحزب االشتراكي اليمني الحاكم حينذاك مع عبدالفتاح اسماعيل الذي أثارت عودته  

 إلى عدن بعد أن قضى سنوات في نفي اختياري في روسيا ، خفيضة على ناصر 

ن متحمسا سواء لعودة عبد الفتاح اسماعيل الرئيس السابق أو لعقد المؤتمر الثالث للحزب في  الذي لم يك 

التي انتخب فيها عبد الفتاح سكرتيرا للجنة المركزية   86واإلجتماعات التي أعقبته في بناير  1985أكتوبر 

ح وعلي عنتر وعلي  للحزب وهو ما أزعج علي ناصر، وأحس علي ناصر أن التحالف الجديد بين عبد الفتا 

شايع وصالح مصلح ومعهم علي سالم البيض يشكل خطراً على سلطاته كرئيس للجمهورية ورئيس الحكومة  

وأمين عام للحزب االشتراكي ، فما كان منه إال أن أعطى األوامر وهو رئيس الدولة في ذلك الوقت وصبيحة  

مكتب السياسي للجنة المركزية الذي انعقد  إلى أنصاره بعدم حضور جلسة ال 1986يناير  13يوم اإلثنين 

صباحا في عدن ، وبدال من ذلك أرسل حراسه إلى اإلجتماع وانتقل هو إلى أبين مسقط رأسه،   10الساعة 

وحال تواجد خصومه في القاعة باشر حرس الرئيس علي ناصر إطالق النار فقتل علي عنتر وصالح مصلح  

علي سالم البيض ولكن فتاح اختفى بعدها في ظروف غامضة ،   وعلي شايع، ونجا عبد الفتاح اسماعيل و

 . وفقاً لعدة مصادر تاريخية وشهود عيان

وزاد ذلك الخطر تركيز خصوم علي ناصر مطالبهم على ضرورة الفصل بين السلطات الثالث، أمانة الحزب  

حكومة لحيدر أبو بكر  ورئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، ونجح خصوم الرئيس علي ناصر في إسناد رئاسة ال

م، وأصر علي ناصر على االحتفاظ باألمانة العامة للحزب ورئاسة الدولة معا،  1985العطاس في فبراير 

ورفض مخطط خصومه في الفصل بينهما، وإزاء إصراره على ذلك، وخشية أن يؤدي التصلب في المواقف  

وط علي ناصر مقابل تشكيل لجنة مركزية  إلى انفجار الوضع، وافق عبدالفتاح إسماعيل وعلي عنتر على شر

ومكتب سياسي على نحو يكرس جماعية القيادة للحزب االشتراكي اليمني ، وعلى هذا األساس بدأت أعمال 

م1985أكتوبر  11المؤتمر العام الثالث يوم  . 

تاريخ األسواد  اال أن الرئيس على ناصر الذي فقد نجله جمال في األحداث المأساوية وغادر البالد بعد ذلك ال

ينفي عالقته بتلك األحداث الدموية التي لم تنسى حتى اليوم من الذاكرة، رغم اإلعالن قبل سنوات عن مؤتمر  

التصالح والتسامح لطي صفحة هذا اليوم الدامي ، إال أن الصراع بين الطغمة والزمرة اليزال وإن كان بشكل  

1986يناير  13إلى أحداث جديد وبصورة أكثر تعقيداً من األحداث التي أدت    . 

مل تسقط    36يناير يف ذكراها ال    13ذكرى النكبة .. أحداث  
 من ذاكرة اجلنوب 

 

االنتقايل .. قرارات حكومة معني  
 االقتصادية تستهدف أبناء اجلنوب 
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األولى الخاضعة لإلصالح على   العسكريةردت المنطقة 

االنتقالي األخيرة إلى حضرموت ، باستغراض   تحشيدات 

 .جديد لقواتها في الهضبة النفطية

وأكدت مصادر مطلعة أن المنطقة العسكرية األولى، نفذت  

الهضبة النفطية    الخميس، استعراض عسكري في

 .لحضرموت

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من داخل قيادة المنطقة 

ر الذي يؤكد  األماستعراض غير مسبوق لألفراد واألليات،  

 .انفجار الوضع في المحافظة النفطية

وكان ضابط سعودي ونائبه وصال المحافظة كمنتدبان إلدارة 

في المحافظة النفطية  الوضع  . 

ويرى مراقبون أن هذا االستعراض العسكري لإلصالح أن  

وصحراء حضرموت تتجه نحو مواجهات   مناطق وادي 

ي يحضى بدعم  عسكرية بين االنتقالي واإلصالح الذ

 .سعودي

 

 

 

 

إعالم حكومة التحالف يعترف  
بفضيحة طبية في حكومة معين  

 عبدالملك 

كشفت وسائل إعالم جنوبية موالية للتحالف السعودي  

اإلماراتي عن فضيحة مدوية لحكومة معين عبدالملك في  

 .الجانب الطبي 

وقالت وسائل اإلعالم إن مدير أحد المستشفيات الحكومية  

في عدن قام بتدريب عمال الصيانة على دورة خاصة بطب 

إحدى المنظمات الدوليةالنساء والوالدة وبدعم من   . 

وأضافت وسائل اإلعالم أن مدير المستشفى قام بتدريب  

عمال الصيانة باعتبارهم أطباء، مشيرة إن الهدف من ذلك  

االستحواذ على المبالغ المالية التي قدمتها المنظمة  

 .كمخصصات بدل مواصالت وتغذية للمتدربين

ط وتسببت الفضيحة الصحية بحكومة معين في عدن بسخ

واسع في الشارع العدني انعكس على شكل هجوم عنيف من  

قبل ناشطين بمواقع التواصل االجتماعي ضد سلطة العليمي 

ومعين عبدالملك التابعة للتحالف والتي ال تزال تواجه حملة 

هجومية قوية بسبب إجراءاتها المالية العقابية ضد الشعب  

لاير    500اليمني برفع تكلفة صرف الدوالر الجمركي من 

لاير إضافة إلى إجراءات أخرى برفع أسعار    750إلى 

 .العديد من السلع كالبترول المنتج محلياً 

  

  

مسلحي القبائل  يحاول االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات تالفي ما حدث أمس في مديرية لودر بينه وبين 

المنتمين لما يعرف باسم “مقاومة لودر” من تهجم على القبائل أدى إلى مقتل قيادي بارز وانتهى بهجوم 

 .للقبائل على مقر الحزام األمني بلودر والسيطرة عليه

ة  وعقب أحداث أمس قام االنتقالي بتغيير قائد حزام لودر صدام غرامة وتعيين قائد الحزام السابق أمين حيدر

 .بدالً عنه مساء أمس 

وحسب مصادر خاصة تحدثت للجنوب اليوم فإن عدداً من األطقم التابعة للحزام األمني دفع بها االنتقالي إلى  

 .لودر لتعزيز قائد حزام لودر الجديد )حيدرة(

وفي مؤشر على تغاضي وتواطؤ أمن أبين مع قائد حزام لودر المعزول )غرامة(، كشفت معلومات خاصة عن  

ن غرامة ظل متواجداً في منزله الكائن جوار مدرسة ناجي بمدينة لودر صباح اليوم مع احتفاظه بـ فرداً من  أ

 .الحراسة في منزله

وأفادت المصادر أن غرام يتحرك بكل حرية في لودر حيث خرج من منزله صباح اليوم على متن سيارته فيما  

 .بقيت حراسته داخل المنزل

طقماً في إدارة أمن لودر منذ األمس غير أنه لم   15و مشعل الكازمي قد تمركز بـ وكان مدير أمن أبين أب

يتحرك للقبض على غرامة رغم تواجده بمنزله طوال ليل أمس الثالثاء، في مؤشر على تواطؤ إدارة أمن أبين  

 .مع ما حدث أمس في مقر الحزام األمني بلودر

 

 

 

 

 

 

 

 

تصعيد للحراك الثوري اجلنوبي بعد اعتقال االنتقايل عضو املكتب  
 السياسي أسعد سكينة 

الحراك الثوري الجنوبي ضد التحالف السعودي اإلماراتي والمجلس االنتقالي المدعوم إماراتياً بسبب قيام  صعّد 

 .االنتقالي باعتقال عضو المكتب السياسي للحراك الثوري أسعد سكينة

وقام أنصار الحراك الثوري بنشر صور سكينة في كافة شوارع مدينة عدن، بالتزامن مع دعوات ألنصار  

الحراك الثوري للتحرك والتظاهر وتنفيذ عصيان مدني لرفض الترهيب والمداهمات الليلية   وأعضاء

والمالحقات واالعتقاالت التي يشنها المجلس االنتقالي المدعوم إماراتياً ضد قيادات الحراك الثوري الجنوبي  

ية وارتفاع األسعار  وضد المعارضين السياسيين الرافضين لـ”االحتالل واإلرهاب وتدهور الحياة المعيش 

 .”وسياسة اإلهمال والحرمان والتعسف والظلم في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف

وسبق أن تعرض العديد من قيادات الحراك الثوري الجنوبي للمضايقات واالعتقاالت وبعض الشخصيات  

سراج الذي اضطر لمغادرة   تعرضت لمحاوالت اغتيال وتصفيات جسدية كرئيس المكتب السياسي مدرم أبو

 .عدن واالنتقال إلى المهرة حفاظاً على حياته

 

االنتقايل يتالفى كارثة لودر بتغيري قائد احلزام األمني  
 )غرامة( 

 

العسكرية األوىل ترد على حتشيد اإلنتقايل  
 باستعراض عسكري كبري يف اهلضبة النفطية 
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اليوم   شهدت مديرية الحبيلين ردفان في محافظة لحج ، 

الخميس، احتجاجات شعبية غاضبة، للتنديد بمقتل أحد  

 .أبناؤها برصاص االنتقالي

وأفادت مصادر محلية أن صدامات عنيفة حدثت بين  

الحزام األمني التابعة لـلمجلس  ومسلحي  المتظاهرين . 

أن الحزام األمني أطلق الرصاص الحي     وأوضحت المصادر

مما أدى إلى حدوث   نعلى المحتجين واعتدى على المحتجي 

يتجاوز عمره  أطفال أحدهم لم   3إصابات بليغة بينهم 

سنوات( أصيب في الرأس جراء تعرضه للضرب  7)

 .بالهراوات

وجدد المحتجون تنديدهم بمقتل الشاب ” ماجد رشدة ”  

على يد عناصر يقودهم العميد “مختار النوبي”  

“الحزام األمني” في مناطق ردفان  قائد . 

حتجون، خروج االنتقالي من مناطقهم ومحاكمة  وطالب الم

 .”قادتها في مقدمتهم “مختار النوبي

وفي السياق انتشرت عشرات اآلليات واألطقم العسكرية  

في مداخل مدينة الحبيلين عاصمة مناطق قبائل    اإلماراتية،

ردفان لمنع دخول العديد من أبناء قبائل ردفان لدعم  

المديرية.د والمطالبة بطرد  التظاهرات الشعبية الغاضبة في

 .االنتقالي 

 

 

 

 

 

شبوة .. قتلى وجرحى بينهم شاعر  
 باشتباكات مسلحة في عتق

الخميس،     قتل وجرح عدد من القبليين إثر اشتباكات عنيفة

 .في محافظة شبوة، بينهم أحد شعراء المحافظة

إن االشتباكات اندلعت بين مسلحين   وقالت مصادر محلية ،

وسط سوق حبان جنوب غرب مدينة عتق ، على خلفية  

 .ثارات قبلية

وأوضحت المصادر أن الشاعر نبيل ناصر أحمد الحاج، قتل 

 .في االشتباكات وأصيب أثنين آخرين

في    وتتهم القبائل ، التحالف بتفذية الصراعات بين القبائل

ستقدام مسلحين تابعين  المحافظة النفطية من خالل ا 

 .لإلنتقالي من الضالع ولحج

 

 

 

 

 

  

 

دعت حركة ثورة جياع، اليوم الثالثاء، دعوة عامة إلى انتفاضة غاضبة “ثورة” في المحافظات الجنوبية ،  

رداً على قرارات حكومة المجلس الرئاسي بشأن رفع أسعار المشتقات والغاز المنزلي وتعرفة خدمة الكهرباء  

 .والمياه

مواقع التواصل اإلجتماعي المختلفة نشر على   وقال بيان صادر عن حركة ثورة الجياع التي تملك حساباً على

“فيسبوك”: تدعو الحركة جماهير الشعب اليمني في جميع المحافظات والمديريات والمناطق الخاضعة  

لسيطرة التحالف للخروج في انتفاضة ثورة الجياع في جميع الميادين والساحات العامة خروجاً حراً صادقاً  

 ً وال مناطقياً أو فئوياً رفضاً لقرارات الحكومة  ومخلصاً ال سياسياً وال حزبيا ”. 

 500من  %50واستنكر البيان رفع سعر الدوالر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 

رياالً للدوالر 750إلى  .. 

المواد الغذائية  مؤكداً أن ذلك سيزيد من معاناة الماليين من األسر اليمنية وسيتسبب بارتفاع جنوني في أسعار 

 .واألساسية، في ظل تدهور األوضاع وانهيار العملة وانعدام الخدمات وضيق العيش وغالء المعيشة

الحرب التي استطالت بقيادة التحالف السعودي اإلماراتي بالعبثية.. مضيفة: “إن    -في بيانها -ووصفت الحركة

ضدنا وتستهدفنا جميعاً، واستمرار التحالف في استخدام  األعوام الماضية أثبتت أن الحرب ليست من أجلنا بل  

 .”الورقة االقتصادية لتجويع وتركيع وإذالل الشعب اليمني

ودعت الحركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني واإلعالميين ووسائل اإلعالم الوطنية والناشطين إلى تحمل 

لدفاع عن مصالح المواطنين واالنتصار لمعاناتهم  مسؤوليتها الوطنية، خالل هذه المرحلة العصيبة، من أجل ا 

 ..والوقوف إلى جانبهم

مشددة على ضرورة أن يكون للصحافة واإلعالم اليد الطولى في ذلك، وعلى كل إعالمي أو ناشط أو صاحب  

كلمة أن ال يقف متفرجاً أمام ما تمارسه السلطات والتحالف بحق أبناء الشعب من رفع لألسعار وشرعنة  

يع، وإمعان في توسيع رقعة الغالء وسوء المعيشةالتجو . 

 

 

 

 

 

 

حمافظ عدن حبكومة احلوثيني يعلق على ضغط أمريكا على  
 الرياض بشأن احلرب 

علق قيادي جنوبي في حكومة أنصار هللا “الحوثيين” على الضغوط األمريكية على الرياض بشأن إعاقة وقف  

يمن الحرب في ال  . 

األخيرة أن  مة صنعاء طارق سالم بشأن الضغط األمريكي على الرياض، بأن على وقال محافظ عدن بحكو

يكا في إصرارها على مواصلة حربها على اليمنتتغلب على ضغوطات أمر  . 

وقال سالم إن الرياض “هي وحدها من تتحمل تكلفة هذه الحرب الباهضة على أوضاعها عامة والتي من  

نطقة  المؤكد بأنها ستتضاعف خالل الفترة القادمة إذا لم تجنح للسالم الذي فيه مصلحة لليمن والرياض والم 

 .”والعالم أجمع

تصريحات المسؤول الجنوبي بحكومة صنعاء تأتي بالتزامن مع وصول وفد سلطاني عماني إلى صنعاء في  

زيارة هي الثانية خالل أقل من شهر، حيث يحمل الوفد العماني موافقات الرياض على بعض ما طرحته صنعاء  

يحمله الوفد من نقاط تطرحها الرياض أمام صنعاء    من نقاط وشروط مقابل تمديد الهدنة لمدة أطول إضافة لما

تتعلق بضمانات أمنية مستقبلية ومخاوف تبديدها الرياض من أي تهديدات قد تتعرض لها مستقبالً وهو ما  

حاولت صنعاء تبديد هذه المخاوف لطمأنة الرياض ودفعها التخاذ خطوة لألمام نحو السالم في اليمن  

 .والمنطقة

 ثورة اجلياع تتوعد بالرد القاسي على حكومة معني 
 

غاضبة يف ردفان تطالب    احتجاحات 
 خبروج االنتقايل وحماكمة قياداته 
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عا الصحفي والناشط اليمني فتحي بن لزرق لرفض  د

اإلجراءات القاتلة التي اتخذتها حكومة الشرعية في عدن  

برفع األسعار النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة الجمركية 

أجراءات باطلة ومميتة تزيد من اتساع رقعة الفقر بين الفئة 

 .األكبر من الشعب 

اقع التواصل  وقال بن لزرق في منشور له على مو

اإلجتماعي نعلن رفضنا المطلق والتام لإلجراءات التي  

اتخذتها الحكومة اليوم والتي افضت الى رفع 

المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة    أسعار

دفعة واحدة % 30الجمركية بنسبة تتجاوز  . 

إن هذه اإلجراءات الباطلة من شأنها ان تحدث حالة من  

الناس وستدفع بالقطاع األكبر من  الخراب في صفوف 

الشعب صوب حالة موت محقق مع توقف صرف المرتبات  

 .وانهيار العملة واتساع رقعة الفقر

كان يجب على الحكومة بدالً من الذهاب الى اإلجراءات  

المميتة هذه بحق الناس ان تسعى لتسريح االالف من  

مسئوليها والذين يتسلمون رواتب بالعمالت الصعبة  

ريح البعثات الدبلوماسية )الفائضة عن الحاجة(  وتس

وتحويل أموال الدولة التي يتم صرفها على المسئولين  

وعائالتهم في الخارج الى حسابات البنك المركزي لصرف 

 .مرتبات عامة الشعب

وعليه فإننا ندعو كافة القطاعات اإلعالمية والحقوقية  

طعاً وحث والسياسية والشعبية لرفض هذه الخطوة رفضاً قا

 .الناس على رفضها

 

 

 

على أبرز  اإلصالح يسيطر  
 معسكرات اإلنتقالي في أبين 

سيطرت قوات موالية للتحالف، الثالثاء، على أبرز  

 .معسكرات المجلس اإلنتقالي في محافظة أبين 

وقالت مصادر مطلعة إن مجاميع مسلحة من جبهة الحازمية 

الجنوبية” مدعومين  المحسوبة على قوات “المقاومة 

بمقاتلين من قوات اإلصالح، اقتحمت معسكر ومقر قوات  

الحزام األمني التابعة لإلنتقالي في أطراف مديرية لودر،  

 .واستولت على مخازن األسلحة

طاحنة بين مجاميع    جاء ذلك، في أعقاب إندالع اشتباكات

الحازمية والحزام األمني في مديرية لودر، أسفرت عن  

من مسلحي الطرفين 10صابة أكثر من مقتل وإ . 

 

  

 

في حقل النفط في شبوة بحقوقهم ومرتباتهم التي تم قطعها عنهم على الرغم من   4طالب عمال وموظفو قطاع 

مليون دوالر األمر الذي يكشف حجم النفط المنهوب وإيراداته من   40إنتاج الحقل النفطي كميات نفطية بقيمة 

 .حقل واحد فقط

طي بشبوة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بوقف العبث في حقول النفط وصرف  النف 4ونظم موظفو وعمال حقل 

 .رواتبهم وإعادة العمال المسرحين

وكانت شركة وايكوم قد كشفت في وقت سابق جزءاً من فساد النفط في مناطق سيطرة التحالف واتخذت  

عن الخدمة بعد فترة من   إجراءات أتت على حساب العمال والموظفين الذين تلقى معظمهم قرارات بتسريحهم

 .انقطاع مرتباتهم

بشبوة قد كشفوا أن هناك مؤامرة ضد النفط اليمني تتمثل ببيع الحقول النفطية   4وكان عمال وموظفو القطاع  

 .لشركات أجنبية مقابل حصول مسؤولين في حكومة معين عبدالملك على عموالت مجزية

 

 

 

 

 

مستوطنون يقتحمون القدس ومقاومون فلسطينيون يهامجون  
 حواجز االحتالل يف الضفة الغربية 

الثالثاء، المسجد األقصى بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك،  مستوطنًا، صباح اليوم   164اقتحم علم  

 .بحماية مشدد من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة 

مستوطنًا للمسجد األقصى،   164وذكرت وكالة سند الفلسطينية إن الحاخام المتطرف “غليك” ترأس اقتحام 

 .من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية داخله

شرطة االحتالل عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات “األقصى” وعند أبوابه؛ لتأمين   ونشرت

 .اقتحامات المستوطنين، وأخرجت المصلين من باحات المسجد بشكل قسري

في سياق متصل، استهدف مقاومون فلسطينيون، حاجزين لالحتالل “اإلسرائيلي” في رام هللا ونابلس في  

 .الضفة المحتلة

واستهدف المقاومون الفلسطينيون بعبوة ناسفة محلية الصنع حاجز قلنديا جنوب رام هللا”، وأنه في إثر  

 .الهجوم أغلقت قوات االحتالل الحاجز مباشرة 

العسكري اإلسرائيلي شمال المدينة بعبوة ناسفة 17وفي نابلس، استهدف مقاومون حاجز الـ . 

لسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في مناطق الضفة الغربية  كذلك، تتواصل المواجهات بين الشبان الف

ساعة األخيرة 24والقدس المحتلة خالل الـ . 

عمليات   3عماًل مقاوماً في الضفة والقدس، أبرزها  15وفي السياق، رصد مركز المعلومات الفلسطيني 

نقاط متعددة 10إطالق نار، وتحطيم مركبات مستوطنين، ومواجهات في  . 

سياق مواجهة االقتحامات اإلسرائيلية، تصدى مقاومون في بلدة الزبابدة في جنين لقوات االحتالل  وفي 

 .واشتبكوا معه بالرصاص واألسلحة

 .كما شهدت أيضاً بلدة عقابا في طوباس اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل خالل اقتحام األخيرة البلدة

الل بإطالق النار في مستوطنة “كرمي تسور” بالخليل،  هذا واستهدف الشبان الفلسطينيون قوات االحت 

 .وتصدوا العتداءات المستوطنين في بلدة عزون شرق قلقيلية، وحطموا مركباتهم

نقاط، شهدتها مناطق القدس ورام هللا وطوباس وقلقيلية وجنين وبيت لحم    10كما اندلعت مواجهات في 

 .والخليل

 

مليون دوالر قيمة    40موظفي القطاع يطالبون مستحقاتهم..  
بشبوة   4من حقل قطاع    املستخرج النفط    

 

بن لزرق يدعو لرفض اجلرع السعرية  
 املميته والقاتلة يف اجلنوب 
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شهدت مدينة عدن،اليوم الثالثاء، استنفاراً جديداً للقوات  

 .السعودية

وقالت مصادر محلية إن عدد من اآلليات العسكرية  

 .السعودية إنتشرت في محيط قصر معاشيق

وأشارت إلى أنها أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى  

 .القصر الرئاسي الواقع تحت حمايتها

جاء ذلك بعد ساعات من تهديد فصائل تابعة للمجلس  

اإلنتقالي الجنوبي بإقتحام قصر معاشيق للضغط على  

التحالف بهدف إقالة معين عبدالملك وتعيين بديل مواٍل  

للمجلس خاصة بعد أن تم تأجيل إقالة معين من قبل  

 .السعودية دون مبرر

ا إذا  ولم يعرف بعد أسباب ودوافع اإلستنفار السعودي وم 

كان يتعلق بمخاوف من هجوم إنتقالي على معاشيق أم في  

إطار إستقبال شخصيات أجنبية، والتي تتوافد بشكل كبير  

 .إلى القصر، منذ إستيالء القوات السعودية عليه

 

 

 

 

 

بوادر سالم جديد في اليمن .. وفد 
سعودي يصل صنعاء عماني   

دون أي عالقة المجلس الرئاسي والمكونات األخرى كشف 

، تواصل السعودية التفاوض مع صنعاء من أجل التواصل  

 .إلتفاق سالم ينهي حالة الحرب

وقالت مصادر إعالمية أن وفد سعودي يرافق وفد عماني  

العاصمة صنعاء وسط معلومات عن تقارب  وصل اليوم إلى 

 .حول الملفات الخالفية بين صنعاء والرياض

الوفد العماني الذي يزور صنعاء في غضون أقل من شهر  

يحمل  برفقة رئيس وفد صنعاء للمفاوضات محمد عبدالسالم

 .مقاربات جديدة حول جملة من القضايا الخالفية

وتقول المصادر أن الزيارة التي تعد الثانية في أقل من شهر 

للوفد العماني تأتي وسط معلومات عن تقارب في المواقف  

وموافقة الجانب السعودي على مطالب صنعاء بشأن صرف 

المرتبات ورفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء  

ير أن تفاصيل و ملفات أخرى مازالت قيد البحث ويسعى  غ

 .الجانب العماني إلتمامها باتفاق

 

  

 

المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فشل الحوار الجنوبي الجنوبي ،واتهم المجلس االنتقالي الجنوبي  أكد 

الترهيب والترغيب ضد القوى الرافضة المالءته واجنداته الهادفة إلى مصادرة قرار   التابع لإلمارات بإستخدام

 . المكونات الحرة

إلى ضم قوي الحراك الثوري الجنوبي بالقوة وبعد إفشال تلك المحاوالت أقدم على     وقال أن االنتقالي سعر

ن السريةإعتقال العديد من قيادات الحراك الثوري الجنوبي واقتيادهم إلى السجو . 

 .كما داهم منازل الرافضين لمسرحية الحوار الهزيمة ومارس أبشع اإلنتهاكات بحق المعتقلين

 وأشار إلى أحرار الجنوب الرافضين لوصاية االنتقالي تعرضوا التعذيب النفسي والجسدي ،

وكيل محامي الدفاع أو  كما تعمد جهاز االنتقالي األمني إخفاء أي معلومات عنهم ومنع أهاليهم من زيارتهم أو ت 

 .إحالة ملفاتهم الي النيابة العامة

في كسب أبناء عدن وسعي الي إخضاعهم    ولفت المكتب السياسي للحراك الثوري إلى أن االنتقالي فشل

بالترغيب أو الترهيب إلرادتة . 

الماضية بشكل    على مدى السنوات مؤكدا أن االنتقالي الذي يحكم عدن بالترهيب ويتحكم بمصائر سكانها فشل

، بعد أن تحول الى شرطي لإلمارات، وأصبح غير مرغوب من قبل كل   في بناء حاضنة شعبية في مدينة عدن

 .أبناء عدن وكل أبناء المحافظات الجنوبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي شكلها العليمي لن توقف إنهيار    "  خلية األزمة"  مصادر ..  
 األوضاع يف اجلنوب 

لن توقف خلية األزمة التي شكلت مؤخرا في الرياض إنهيار األوضاع اإلقتصادية في المحافظات الجنوبية فعدد  

من خبراء اإلقتصاد أكدوا أن الحلول تكمن في إزاحة حكومة معين التي عجزت على مدى أربع سنوات عن  

 .تحقيق اي تحسن يذكر في الملف االقتصادي

قلل القيادي في المجلس االنتقالي لطفي شطارة، من أهمية خلية األزمة التي شكلها المجلس   من جانبة

الرئاسي في الرياض السبت،واستبعد لطفي شطارة في تغريدة له على تويتر، إي حلول مرتقبة في الشأن  

 .اإلقتصادي، وقال لن يتم إنقاذ اإلقتصاد في ظل صرف وإنفاق باذخ

بقوله إن “دعم التحالف يجب أن يذهب للناس وتحسين حياتهم”، في إشارة واضحة  واختتم شطارة تغريدته 

إلى أن الدعم الذي تقدمه كل من السعودية واإلمارات يذهب لألطراف الموالية لها في قيادة السلطة، فيما  

 .تستمر أوضاع المواطنين في التدهور يوماً بعد آخر

ما أسماها “خلية أزمة” برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك  وكان المجلس الرئاسي قد أقر السبت تشكيل 

، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي بعدن، لمتابعة التطورات االقتصادية والمالية  

 .والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها، بحسب ما أوردته وكالة سبأ )نسخة الرياض(

 

راك الثوري يتهم االنتقايل بإفشال  املكتب السياسي للح
 احلوار اجلنوبي 

 

عدن .. استنفار سعودي يف  
 حميط قصر املعاشيق الرئاسي 
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أكدت مصادر متطابقة إعالمية ومحلية وصول ضباط أمريكان  

إلى جزيرة عبدالكوري بأرخبيل سقطرى اليمنية المطلة على 

 .المحيط الهندي

وقالت المصادر إن الضباط األمريكان الذين وصلوا جزيرة  

عبدالكوري كانوا برفقة حاكم إمارة عجمان اإلماراتية عوض 

الجنيبي، والذين وصلوا الساعات الماضية إلى مطار سقطرى 

 .بمدينة حديبو أوالً ثم انتقلوا إلى جزيرة عبدالكوري

قطرى وأوضحت المصادر أن الجنيبي عقد فور وصول لمطار س

اجتماعاً بالعاملين في مؤسسة خليفة اإلماراتية التي تعمل في  

سقطرى والمتهمة بالقيام بمهام استخبارية أكثر من كونها مهام 

 .إنسانية

وقالت المصادر أيضاً أن الضباط األمريكان واإلماراتيين اتجهوا 

مع حاكم عجمان إلى جزيرة عبدالكوري التي سبق أن كشفت  

ية في فترات سابقة من عمر الحرب على اليمن  وسائل إعالم دول

 .بأنها أصبحت تحوي قاعدة عسكرية إسرائيلية إماراتية

 

 

 

 

 

 

قتلى وجرحى بإندالع  
 اشتباكات عنيفة في أبين 

قتل شخص واصيب اخرون اثر اندالع اشتباكات بمدينة لودر 

 .ظهر اليوم بين الحزام االمني ومسلحين قبليين

بين قوة من الحزام   محلية ان االشتباكات اندلعتوقالت مصادر 

جرحى من   4األمني ومسلحين من قبائل آل لقفاع وسقوط قتيل و

 .أصحاب مزاحم الذيين مرابطين في جبهة امحلحل

القيادي بجبهة امحلحل محمد القفعي قتل     وأوضحت المصادر أن

ثاءبكمين للحزام االمني بمنطقة الدائري بلودر ظهر اليوم الثال  . 

واضافت:حدثت مشاحنات بين المقفعي والحزام االمني انتهت 

باطالق نار اصيب على اثرها المقفعي برصاصة ببطنه ليتوفى 

 .قبل قليل متاثرا باصابته 

وتشهد مدينة لودر اشتباكات عنيفة بين المقاومة والحزام  

 .االمني

  

 

 

مديريات وادي حضرموت على غرار ما حدث في مدن  فيما يبدو بدأ مسلسل من الفوضى واالنهيار األمني في 

جنوبية أخرى تدخلت فيها اإلمارات والسعودية بشكل كبير لتدير فيها فوضى خالقة وانفالت أمني كبير يسمح  

 .لهما تمرير مخططاتهما بهذه المناطق

ى الى  مؤخرا شن مسلحون مجهولون هجوماً على محل للذهب في وادي حضرموت، هذا الهجوم المسلح أد

 .مقتل شخصين وإصابة ثالثة آخرين

هذا التصاعد في التوتر في مديريات وادي حضرموت التي تشهد صراعاً بين القوى الموالية لإلمارات  

والسعودية، يشير إلى وجود مخطط لفوضى وانفالت أمني في هذه المناطق الغنية بالنفط والتي تحوي أكبر  

 .حقول للنفط في اليمن 

القطن في وادي حضرموت من أكثر المدن هدوءاً واستقراراً خالفاً لباقي المناطق الجنوبية  وتعتبر مديرية 

 .األخرى خالل السنوات السبع الماضية، حيث لم يسبق ان شهدت حادثاً أمنياً كبيراً مثل الذي حدث مؤخراً 

والسرقة واالبتزاز في   وعادة ما تكون حاالت االنفالت األمني والسطو والنهب والعصابات المنتشرة المسلحة

المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي مثل عدن أبرز المدن التي تشهد انفالتاً امنيا منذ سبع  

 .سنوات

االنفالت األمني في وادي حضرموت الذي بدأ يتوسع، أدى إلى تبادل االتهامات بين األطراف الموالية للتحالف  

االعمال التي يبدو منها أنها تُدار من جهة واحدةالسعودي حول من يقف خلف هذه  . 

ويتهم اإلصالح المجلس االنتقالي بإثارة الفوضى في المدن الشمالية لحضرموت بهدف إيجاد مبرر إلخراج  

قوات المنطقة العسكرية األولى التي تتمركز في مدينة سيئون وتسيطر على كامل حقول النفط شمال  

 .حضرموت

االنتقالي الجنوبي حزب اإلصالح بالوقوف خلف هذه األعمال واالنفالت األمني بهدف   في حين يتهم المجلس

إيجاد المبرر لتعزيز القبضة العسكرية واألمنية لإلصالح في هذه المناطق وإيجاد مبرر الرتكاب أعمال قمع 

ياً في وادي  وقتل ومطاردات واعتقاالت بحق المعارضين لإلصالح الموالين لالنتقالي المدعومين إمارات

 .حضرموت

 

 

 

 

 

 سائقو الشاحنات جيربون سلطات التحالف إعادة فتح منفذ الوديعة 

التابعة للتحالف السعودي االماراتي فتح منفذ الوديعة البري الرابط بين اليمن   أعادت حكومة معين عبدالملك 

 .والمملكة السعودية 

وكان سائقو الشاحنات قد اغلقوا المنفذ الحدودي الوحيد المفتوح مع المملكة السعودية احتجاجاً على رفع 

لاير سعودي لتقوم   750 حكومة التحالف رسوم المرور والشحن من هناك حيث كانت رسوم الشحن تبلغ

بالمائة وهو االمر   100لاير سعودي بما يعادل  1500حكومة معين عبد الملك التابعة للتحالف برفعها إلى 

الذي أدى إلى احتجاج سائقي الشاحنات وتبحث حكومة معين عن موارد مالية جديدة بعد أن انقطعت عنها  

األهلي السعودي الذي يستحوذ على إيرادات مبيعات النفط الموارد المالية التي كانت تحصل عليها من البنك  

ذي توقف تصديره بسبب قرار صنعاء التي منعت نهب الثروة النفطية اليمنية مجدداً اليمني وال . 

ورفع سائقو الشاحنات اضرابهم وفتحوا المنفذ بعد أن تراجعت حكومة معين عن فرض الرسوم اإلضافية  

تها مؤخراً الجمرك رسوم الشحن التي أضاف . 

 

 

 

 

البدء مبسلسل الفوضى يف وادي وساحل  
 حضرموت 

 

وصول ضباط أمريكان جلزيرة  
 عبدالكوري بسقطرى 
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قضى عدد من أعضاء حكومة التحالف التي يرأسها معين  

احتفاالت رأس السنة الميالدية في دولة السويد في    عبدالملك

 .أوروبا

وأدى ذلك إلى انكشاف بعض فضائحهم األخالقية التي كشفها 

أحد النشطاء الحقوقيين اليمنيين مهدداً بنشر صور فاضحة 

لبعض المسؤولين في حكومة معين خالل قضائها إجازة رأس  

 .السنة

د للحقوق والتنمية الناشط باسم العبسي رئيس منتدى السوي

حكومة معين، أحمد عرمان   كشف أن وزير حقوق اإلنسان في

والقيادي أيضاً في حزب اإلصالح وأمين عام مجلس الوزراء 

مطيع دماج قضيا ليله رأس السنة في أحد المالهي الليلية في  

العاصمة السويدية، وقال العبسي بأنه يحتفظ بصور لهما وهما 

 .في حالة فاضحة

ألف يورو من    70أشار أن المسؤولين صرف لهما العبسي 

يومين فقط  ةحساب الحكومة لقضاء اإلجازة هناك ولمد . 

 

 

 

 

 

 

تفاصيل حصرية للشحنة العسكرية  
التي أرسلتها اإلمارات لمطار الريان  

 بحضرموت 

علم الجنوب اليوم من مصادر موثوقة بتفاصيل الشحنة  

عسكرية إماراتية إلى العسكرية التي وصلت عبر طائرة شحن 

مطار الريان الذي حولته أبوظبي لقاعدة عسكرية مغلقة في 

 .مدينة المكال بمحافظة حضرموت

وقالت المصادر إن الشحنة العسكرية تحتوي على قطع غيار 

 .أجهزة عسكرية باإلضافة لكميات كبيرة من الذخيرة

وجاءت التعزيزات العسكرية بالتزامن مع تصاعد التحشيدات 

متبادلة بين قوات اإلصالح من جهة وقوات االنتقالي الجنوبي  ال

 .التابعة لإلمارات من جهة مقابلة

 

 

 

فقد المجلس االنتقالي الجنوبي الحاضنة الشعبية في أهم المحافظات الجنوبية التي ساندت المجلس خالل  

فبعد أيام من إنتفاضة قبلية   السنوات الماضية وكان لها الدور األبرز في تعزيز مكانته في الجنوب ،

مناهضة االنتقالي شهدتها مدينة الحبيلين مركز ردفان قبل أسبوع وجهت قبائل محافظة الضالع، صفعة  

 .جديدة للمجلس اإلنتقالي التابع لإلمارات

وقالت مصادر مطلعة إن قبائل يافع التي ينتمي إليها أبرز قيادات اإلنتقالي رفضت تعزيز فصائل المجلس  

لمقاتلينبا . 

وأوضحت المصادر أن هيئة رئاسة المجلس الموالي لإلمارات، حررت طلباً رسمياً لمشايخ قبائل يافع،  

 .لدعم جبهات فصائله المتمركزة في حضرموت بالمقاتلين، إال أن الطلب قوبل برفض قاطع

لها بمحافظة الضالع،  يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على فشل حملة تجنيد للمجلس اإلنتقالي في أبرز معاق 

 .بعد امتناع القبائل إرسال أبنائها

وكانت قبائل الكعللة في الصبيحة قد تمكنت من طرد قوات الحزام األمني من مناطق واسعة في راس  

في   سيارات،زام األمني احد ابناء القبيلة والسطو على حال ضاألسبوع الماضي على خلفية اعترا العارة،

ة لذلك سيطرة القبيلة على مناطق واسعة في الخط الساحلي الرابط بين عدن ولحجالطريق العام ، ونتيج . 

وفي محافظة أبين تدهورت عالقة المجلس االنتقالي الجنوبي مع المجتمع في المحافظة وتصاعدت  

الخالفات بينهما نتيجة انتهاكات القوات التابعة لالنتقالي ألبناء المحافظة وهو ما أغضب القبائل في ابين  

توعدت قبائل مديريتي   ودفع بعضها إلى التهديد بطرد كل قواته من أراضيها بالقوة وفي هذا السياق ،

مودية ولودر السبت بمواجهة االنتقالي وطرد قواته بعد قيامها بشن حمالت اعتقاالت واسعة في  

 .المديريتين

تإكل ثقة المجتمع الجنوبي بالمجلس االنتقالي التابع لإلمارات تعود إلى التعامل االستعالئي لقيادة المجلس  

هاكات التي تمارسها قواته في تلك المحافظات ولم تكن نتيجة  في المديريات والمحافظات وتصاعد اإلنت

لتحريض مدفوع من قبل تكتالت معادلة لالنتقالي ، ففي شبوة كان هناك ترحيب قبلي بدخول قوات 

االنتقالي وفرض سيطرته على المحافظة بعدما فشل حزب اإلصالح في بناء عالقات جيدة مع القبائل في  

فشل بشكل غير متوقع في بناء حاضنة شعبية في المحافظة النفطية وأصبح غير   شبوة ، إال أن االنتقالي

 .مرغوب فيه من قبل القبليين

ورغم االنقسام القبلي الجاري في شبوة بين المواالة االنتقالي والمعاداة له ، إال أن المجلس فشل في بناء  

ت والمهرة ، وفقدها ثقة  حاضنة شعبية في المحافظات الشرقية وخاصة محافظات شبوة وحضرمو

المجتمع في ابين ولحج والضالع ،واالخيرتين كانت معاقل رئيسة المجلس االنتقالي الجنوبي وأصبحت  

 .طاردة بعد فشله في توطيد عالقته بالمجتمع

 

 

الشعبية يف اجلنوب االنتقايل يفقد احلاضنة    
 

احتفاالت رأس السنة تكشف فضائح  
 أخالقية ألعضاء حبكومة التحالف 
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عاودت المملكة العربية السعودية حربها على المغتربين  

اليمنيين وذلك من خالل ترحيلها خالل اسبوع واحد فقط 

مغترب يمني من داخل المملكة 6,000 . 

وأعلنت السعودية رسمياً عن ذلك، وقالت إن ترحيلها لـ  

مخالفتهم لإلقامة داخل  مغترب يمني يأتي بمبرر  6000

 .المملكة

السعودية أعلنت أنها نفذت حمالت أمنية واسعة أسفرت  

ألف مخلف لبعثاتهم   24خالل أسبوع عن إحالة أكثر من 

الدبلوماسية في الحصول على وثائق سفر ورحلت قرابة  

منهم خالل  %53ألف مخالفة، شكل اليمنيون ما نسبته  12

ناير اسفرت عن ضبط ي 24ديسمبر حتى   29ترة من الف

ألف شخص 17أكثر من  . 

وتتهم منظمات دولية المملكة السعودية ممارسة اعمال قمع 

ضد المغتربين والعمال األجانب في أراضيها، وتتعمد  

 .السعودية تضييق الخناق بشكل أكبر على اليمنيين تحديداً 

 

 

 

 

 

تعزيزات عسكرية لالنتقايل تصل  
 حضرموت 

بفصائل عسكرية تابعة للمجلس االنتقالي  دفعت اإلمارات 

 .الجنوبي إلى حضرموت مجدداً 

وكانت اإلمارات أرسلت شحنة أسلحة وصلت مطار الريان  

الذي تتخذ منه أبوظبي قاعدة عسكرية مغلقة لقواتها منذ  

2016منتصف العام  . 

التعزيزات العسكرية المحسوبة لإلمارات كانت عبر ألوية  

ادر مطلعة أنها وصلت إلى المكال  العمالقة التي قالت مص

خالل الساعات الماضية قادمة من مديرية رضوم بمحافظة 

 .شبوة المجاورة

وزادت في اآلونة األخيرة التعزيزات العسكرية التي ترسلها 

اإلمارات إلى حضرموت استعداداً لالنقضاض على قوات  

 .المنطقة العسكرية األولى في وادي وصحراء حضرموت

 

 

 

القوات السعودية في عدن قوات المجلس االنتقالي الجنوبي على تسليم معسكر رأس عباسأجبرت  . 

وقالت مصادر عسكرية أن وزير الدفاع في حكومة معين بعدن محسن الداعري بعد عودته من زيارة لإلمارات  

 والسعودية زار المعسكر برفقة قائد قوات التحالف في المدينة

ن مقر بديل لمقرها السابق في مدينة مأرب، وبدأت وزارته تجهيزه ليكو  . 

وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة تأتي في سبيل دعم التحالف إلعادة الهيكلة التي تهدف الرياض من خاللها  

 .توحيد كافة القوات “ومنها قوات االنتقالي وطارق عفاش” تحت قيادة جديدة تابعة لوزارة الدفاع

دأت باخالء معسكر رأس عباس لتسليمه لقوات موالية للسعودية تمهيدا  وقالت مصادر إن قوات االنتقالي ب 

ألعمال إنشائية و ترميمات في المعسكر الواسع وأضافت ان قائد القوات السعودية في عدن العميد حسين  

الحربي اصطحب وزير الدفاع الداعري في زيارة الى معسكر رأس عباس بعد رضوخ قوات االنتقالي بتسليم  

 .المعسكر

وأشارت المصادر إن السعودية اختارت معسكر رأس عباس بعناية حيث وأن المعسكر كان المعسكر التدريبي  

الرئيس لقوات االنتقالي الذي يتم تدريب المجندين الجدد فيه وإن السعودية تسعى من خالل السيطرة على هذا  

 .المعسكر الحد من عمليات التجنيد الجديدة

 

 

 

 

 

 

 حضرموت تتهم االنتقايل بالوقوف  اجلهات األمنية يف 
 وراء انفجار سيئون 

كشفت مصادر أمنية عن هوية منفذ الهجوم على منشأة عسكرية تابعة للجيش في مدينة سيئون بحضرموت  

 .صباح اليوم األحد

الجندي )و. الحاج( والذي يعمل في إدارة إمداد أمن الوادي، هو المتورط في عملية    وقال مصدر أمني ،إن

 .زراعة عبوة ناسفة انفجرت به قبل أن يتمكن من زرعها جوار نقطة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية األولى

س الزبيدي  وأوضح المصدر، أن الجندي يرتبط بقيادات في المجلس االنتقالي الجنوبي الذي يرأسه عيدرو

 .عضو مجلس القيادة الرئاسي 

وأكد المصدر، أن الجندي هو ذاته الذي تولى طباعة صور عيدروس الزبيدي في الرابع عشر من أكتوبر  

الماضي، وتعليقها على قصر الكثيري في سيئون، والتي أحدثت حينها ضجة واسعة، ورفض واسع في  

 .األوساط الحضرمية

ا قيادات في المجلس االنتقالي بسيؤون لنقل زوجة الجندي إلى عدن بهدف  وكشفت المصادر عن لجنة شكلته

 .تهريبها من التحقيق معها من قبل األجهزة األمنية، والتي فتحت تحقيقا حول ما جرى صباح اليوم

وتصاعدت وتيرة األحداث في وادي حضرموت مؤخرا بعد رفض مجتمعي واسع لعدة مكونات استقدام أي  

لمحافظة بهدف السيطرة على حضرموتقوات من خارج ا . 

 

 

السعودية جترب االنتقايل على تسليم معسكر رأس عباس  
 للداعري يف عدن 

 

حرب سعودية على املغرتبني  
 اليمنيني 
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بعد أن التقي صالح باتيس وتم تطبيع العالقة مع حزب 

طالب حزب الحزب ، االحد، رسميا بإقالة محافظ  اإلصالح ،

المؤتمر في حضرموت مبخوت بن ماضي في خطوة وصفت 

 .”من قبل مراقبون بـ”االنقالب 

وافادت وسائل إعالمية نقال عن مصادر في حكومة التحالف 

بان قيادات الحزب وضعت اسم بن ماضي على طاولة  

ية لتغيير  النقاشات التي تدار حاليا في العاصمة السعود 

 ..المحافظين

والمطالب االصالحية انقالب على المطالب السابقة والتي  

 .اطلقها القيادي في الحزب صالح باتيس لدعم بن ماضي

وجاء قرار اإلصالح االنقالب على المحافظ الموالي  

لإلمارات عقب أيام قليلة على عودته من السعودية وبدئه  

االولى تفكيك فصائل الحزب في نطاق العسكرية .. 

وقرر بن ماضي في وقت سابق هذا االسبوع فك ارتباط  

محور المهرة بالمنطقة االولى في شيئون واعادة بطه  

 .بالمنطقة العسكرية الثانية التابعة له بالمكال

 

 

 

 

السعودية تتهم اإلصالح  
 بالتآمر عليها 

اتهمت المملكة العربية السعودية حزب اإلصالح بالتآمر  

داخل الواليات المتحدة األمريكيةعليها من   . 

وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الرسمية 

عبدهللا آل هتيلة والمقرب أيضاً من البالط الملكي ان حزب 

االصالح او ما اسماه “تنظيم اإلخوان في اليمن” يسعون  

الى تعطيل الجبهات منذ ثماني سنوات واليوم يرجعون  

ى اليمن وعلى المنطقة، في إشارة  للتآمر من واشنطن عل

 .إلى السعودية

ال هتيلة كتب في تغريدة على حسابه في تويتر التنظيم  

اإلخوانى اإلرهابى الذي سلم صنعاء ثم نهم وتاجر في  

الجوف وزود الحوثيين باألسلحة في الساحل وسعى لتعطيل 

الجبهات لثمان سنوات يتآمرون اليوم من واشنطن وبقياده  

شمطاء على أمن المنطقة عامة واليمن خاصة  العجوز ال

بحضور ممثلين من إسرائيل ومنظمات إرهابية”، في إشارة 

إلى منظمة توكل كرمان التي ترعى المؤتمر الدولي الذي  

 .ينظم حالياً في واشنطن بشأن اليمن ويعقد غداً االثنين

 

  

 

عام جديد، معتبرين كل ما تتحدث    كشف ناشطون يمنيون عن ما أسموه “فضائح فساد مهولة” على أبواب

عنه الحكومة والمجلس الرئاسي من إجراءات ترشيد اإلنفاق ليس سوى مغالطة إعالمية وتغطية على بذخ  

 .الفساد المالي غير المسبوق

حكومة معين   -في سلسلة من المنشورات على “فيس بوك” -اتهم الناشط الحقوقي المستقل صالح الحنشي

قال أن فساد الحكومة الموالية للتحالف يشمل الموارد المالية الوطنية، وروافد الدعم  بالفساد العبثي ، و

الخارجي من مساعدات ومنح وقروض وودائع، ناهيك عن االعتمادات التي تصرف للمجلس الرئاسي  

 وحكومته من قيادة التحالف بالرياض، لضمان استطالة الحرب والحصار في اليمن، 

ساد وكيل وزارة المالية، أيمن باجنيد المقيم في الرياض، حيث يمر من تحت يده  ولفت الحنشي، إلى أن ف

مليون دوالر 40شهرياً  . 

وأكد الحنشي أن الوظيفة لباجنيد ليست سوى اسمية، وأنه وكيل خاص، إذ تقتصر مهمته على صرف معاشات  

ربهم، حيث “تصرف مباشرة  قيادات الحكومة الموالية للتحالف، من وزراء ومدراء عموم ومستشارين وأقا

 .من البنك األهلي السعودي، من مبيعات النفط”.. حسب تعبيره

وقال إن هذه المعاشات إضافية، خارج الرواتب الرسمية وأن جميع المشمولين في هذا الكشف يستلمون  

 ..معاشات رسمية أخرى بالعملة المحلية 

الفتاً إلى أن رشاد العليمي حالياً ال يزال يستلم شهرياً خمسين ألف لاير سعودي، من كشف باجنيد كمستشار  

 .للرئيس المقال هادي، رغم أن العليمي أصبح رئيساً للمجلس الرئاسي

وأشار الحنشي إلى أن هذه المعاشات التي يشملها كشف يحوي عشرة آالف شخص، تصرف منذ خمس  

آالف شخص تقاسموا خالل خمس سنوات، ملياري دوالر، وكلها صرفت بيد وكيل   10ني أن سنوات، ما يع

تريليون لاير يمني خالل السنوات الخمس قياساً بسعر صرف   2.4وزارة المالية الجنيد، )وهو ما يعادل 

لاير للدوالر( 1200 . 

صاريف لمجلس القيادة، من  ولفت الحنشي ، إلى أن ما تصرفه الرياض شهرياً لمكتب رشاد العليمي من م 

مليون لاير سعودي(.. مضيفاً:   240مبالغ تصل إلى عشرين مليون لاير سعودي شهرياً، أي )ما يصل سنوياً 

 .”“ومع هذا كل مخصصات المجلس الرئاسي تصرف من بنك مركزي عدن

مناطق باهظة   ويشير الحنشي إلى أن الجنيد ومن خالل هذه المهمة جمع ثروة طائلة وعقارات متعددة في

 الثمن، في عدن وفي مدن أخرى، حيث صار يمتلك فندق الواحة في ريمي، في عدن، 

كما اشترى الجنيد قطعة أرض في التواهي بجانب فندق الصخرة ويجري االستعدادات ليبني فيها برجاً مكوناً  

أدوار 7من  .. 

أصبح يملكها الجنيد في عدنمن العقارات التي   %10موضحاً أن ما تم كشفه إلى اآلن ما يصل إلى  . 

 الزبيدي يتورط يف بيع قطاعات نفطية يف حضرموت 
كشفت وثائق رسمية اليوم األحد، تورط رئيس المجلس االنتقالي عيدروس الزبيدي بصفقات بيع الحقول 

 .النفطية شرقي اليمن

وقالت وثائق تم تداولها من قبل خبراء نفط، إن إتفاق جرى بين الزبيدي وحكومة معين على تمرير صفقة  

لبيع حصة شركة اكسون األمريكية لصالح شركة بترومسيلة التي يستحوذ عليها القيادي في اإلصالح حميد  

من حصة القطاع في شبوة  %15، وتستحوذ اكسون على   5األحمر في القطاع  . 

اإلتفاق عقب تحذير الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية والمعدنية من مغبة تمرير الصفقة وجاء  .. 

واحد من عدة قطاعات نفطية تم بيعها بصفقات مشبوهة بعضها لشركات أجنبية وأخرى  5ويعد القطاع 

الصفقات في ظل ادعاء مجلسه  لشركات تدار من الباطن وبأثمان بخسة، لكن الجديد هو دور الزبيدي في تلك 

 .مساعيه الستعادة الدولة جنوبا

 

 

خفي    احلنشي هذا جزء من فساد حكومة معني وما 
أعظم كان    

 

حزب اإلصالح يطالب بإقالة حمافظة  
 حضرموت 
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حذر خبير جيولوجي واستشاري في تنمية الموارد  

الناقالت النفطية المتهالكة  الطبيعية، من تداعيات استمرار 

التابعة لتأخر النفط أحمد العيسي في تلويث البيئة البحرية  

 .في اليمن

وقال د. عبدالغني جغمان في تدوينة على )تويتر(، إن  

سفينة متهالكة مهددة بالغرق على   12“العيسي يمتلك 

سواحل عدن وغير مسجلة وليس لديها أعالم وال تصاريح  

 .”تشغيل

حكومة الفشل والفساد )حكومة معين(    ي ظلوأضاف: “ف

 .”ستتدمر الموائل الحيوية والبحرية

وحسب منصة “حلم أخضر” فإن الباخرة “لؤلؤة أثينا”  

التابعة لشركة “عبر البحار” المملوكة للعيسي، تسببت في  

طناً من النفط في سواحل  35، بتسرب 2022يوليو  5

 .البريقة بعدن

لشركة ذاتها حيث تسربت أطنان  سبقت ذلك كارثة مماثلة ل

من الناقلة 2021يوليو  17من الديزل في   ” DIA”  في

 .ميناء عدن 

كما تسببت شركة العيسي في كارثة بيئية خطيرة بتسرب  

” في  1مئات األطنان من الديزل من الناقلة “شامبيون 

2014يونيو   11سواحل المكال بمحافظة حضرموت، في  . 

  10سرب ألف طن من الديزل في والتزال تداعيات كارثة ت

” حاضرة إلى اليوم، 1من الناقلة “شامبيون  2013يونيو 

 .حيث تسببت في تلويث شواطئ ومياه البحر بالمكال

 

 

 

 

االنتقالي يحذر من التدوير في أي  
 تشكيل حكومي قادم 

حذر عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي، لطفي  

شطارة من القيام بأي عملية تدوير عند أي تشكيل حكومي  

قادم، بالتزامن مع أنباء عن تعديل حكومي مرتقب قد يشمل 

 .حتى رئيس الحكومة، معين عبدالملك 

وأكد شطارة الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية  

دة له بتويتر، أن التدوير لن يقود الوطنية الجنوبية، في تغري

إلى أي تغيير إطالقاً، الفتاً إلى أن التدوير يعني أن معاناة  

 .الناس

وينتظر الشارع المحلي وخاصة الجنوبي إجراء تعديل في 

حكومة المناصفة التي أثبتت فشلها في إدارة الملف  

االقتصادي وتسببت سياساتها في استمرار تدهور العملة  

ارتفاع أسعار السلع األساسيةالمحلية و  . 

 

 

اتهم اإلصالح وهو حليف الرياض اإلستراتيجي في محافظة حضرموت وفي اليمن منذ عقود زمنية اليوم  

  السبت، السعودية بالتآمر على قواته المتمركزة في محافظة حضرموت شرقي اليمن وتزامن ذلك مع إعتراف

اإلنتقالي بضوء أخضر سعودي لنشر فصائله في مديريات الوادي والصحراء، ضمن مخطط لتقليص نفوذ  

 .اإلصالح في الهضبة النفطية

وقالت قناة يمن شباب التابعة لإلصالح في تقرير إن التحركات السعودية في حضرموت اليوم أشبه بإجراءاتها  

 في شبوة وأبين، 

اض عن قوات اإلصالح التي فقدت سيطرتها في المحافظتين لصالح الفصائل  في إشارة واضحة إلى تخلي الري

 .اإلماراتية

وأوضح التقرير أن” سيناريو حضرموت سيكون مكلفاً”، مؤكداً أن قوات المنطقة العسكرية األولى الموالية  

بة النفطية لإلصالح تتعرض للخيانة، في تلميح صريح للترتيبات السعودية الرامية لإلطاحة بها من الهض  . 

وكانت السعودية، قد بدأت مؤخراً بتشكيل قوات جديدة بديلة عن اإلصالح في حضرموت، تحت مسمى “درع  

الوطن” السلفية، األمر الذي يعكس مساعي قوى التحالف للتخلص نهائياً من ذراعها األول في اليمن بعد  

 .إقصاء تشكيالت الحزب العسكرية من معظم وأبرز معاقله

 

 

 

 

 

 

 

مرة على مواقع التواصل االجتماعي    ألولهادي يظهر  
 منذ عزلة 

بعد أيام من الحديث عن نقل السلطات السعودية الرئيس السابق المعزول من قبلها عبدربه منصور هادي، إلى  

 . معتقل آخر في العاصمة الرياض والسماح السرتة االنتقال إلى واشنطن بطلب امريكي 

مواقع التواصل االجتماعي النشر ألول مرة منذ إعالنه تشكيل المجلس الرئاسي، في  عاود حساب هادي في 

، ونقل صالحياته2022أبريل  . 

وظهر الرئيس هادي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” موجًها برقية عزاء ألسرة  

ا بإصابته بجلطة دماغيةالشيخ صادق األحمر، الذي توفي في العاصمة األردنية “عّمان” متأثرً  . 

، اال   2022ورغم ان هذا هو الظهور يعد األول للرئيس هادي منذ إعالن نقل السلطة في السابع من أبريل 

أنه أول ظهور بعد أن غادرت أسرته الرياض إلى أمريكا قبل أيام ، وهو ما يؤكد أن من وقف وراء التغريدة  

ن ذلك يعد مؤشر على أن أمريكا تتجة الستخدام هادي كورقة ضغط  أحد انجاله الذين غادروا الرياض ، اال أ

 .ضد الرياض 

 

 

 هل خانت السعودية حليفها القديم يف حضرموت 
 

سفينة متهالكة تهدد املالحة    12  
 يف موانئ عدن 
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قالت مصادر سياسية، أن السعودية استغلت خالل أعضاء  

المجلس الرئاسي على البديل لمعين عبدالملك لتبقيه في  

 منصبة وإعادة تشكيل حكومته

وقالت السعودية إنها ال تمانع من إقالة معين عبدالملك  

لكنها تخشى من خالفات جديدة مع المجلس االنتقالي  

رق للحصول على منصب واإلمارات اللذان يسعان بشتى الط

رئيس الحكومة بعد تفاقم الخالفات بينهما بشأن الوضع في 

 .وادي حضرموت

وأضافت المصادر أن السفير السعودي أرجا قرار اقالة  

معين عبدالملك دون أن يبدي األسباب غير أن المصادر 

أكدت إن مطالبة االنتقالي بمنصب رئيس الحكومة يعد  

 .السبب الرئيس لذلك

ت المصادر إلى أن اإلطاحة بمعين عبدالملك توافق  وأشار

عليه أعضاء المجلس الرئاسي , غير أن البحث عن إسم  

شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة قد يفجر خالفات  

جديدة بين أعضاء المجلس الرئاسي , وسيضع الرياض في 

 .مواجهة مع االنتقالي الذي يمثل السياسة اإلماراتية

 

 

 

 

 

مقاتل في حضرموت بدعم ألف  10
 سعودي 

بدعم سعودي أعلن “حلف قبائل حضرموت”، فتح باب  

ألف مقاتل من أبناء قبائل الوادي   10التجنيد لنحو 

والصحراء لخوض ما وصفتها معركة فاصلة أمام  

 .التهديدات التي تواجه المحافظة

وسبق وأن أعلن حلف القبائل التوجه لحملة التجنيد  

تقالي بالتنسيق مع قوات المنطقة  لمواجهة فصائل اإلن 

 .العسكرية األولى الموالية لإلصالح

وكان عمرو بن حبريش أبرز وجهاء قبائل حضرموت  

والمحسوب على اإلصالح قد وصل الساعات الماضية إلى  

مدينة سيئون قادماً من السعودية وسط اتهامات لألخيرة  

فظة بدعمه لتفجير األوضاع ضد فصائل اإلنتقالي في المحا

 .النفطية

 

 

 

نفذت قوات االنتقالي الجنوبي، اليوم السبت حملة اختطافات واقتحام منازل المواطنين في منطقة مودية  

 .بمحافظة أبين

وذكرت مصادر قبلية بالمحافظة، أن حملة اقتحام منازل األهالي واختطاف عدد من المواطنين ال سيما الموالين  

للمستقيل “هادي” وحزب اإلصالح في مختلف مناطق مودية، على خلفية التفجيرات بالعبوات الناسفة التي  

قتلى وعدد من الجرحى 7استهدفت آليات المليشيا أمس الجمعة، في وادي عومران بمودية خلفت  . 

والقت حملة االختطافات ردود فعل غاضبة بين أبناء قبائل أبين، واصفين إياها باألعمال المناطقية، التي جاءت  

 .بعد ارسال “االنتقالي” األسبوع الماضي تعزيزات عسكرية من عدن والضالع

أبناء الضالع ويافعي وردفان، جعل    يشار إلى أن معظم ضحايا العبوات الناسفة في مختلف مديريات أبين، من

 ..قوات االنتقالي تشن حمالت انتقامية ضد المواطنين هناك

وفي أول رد ..هددت قبائل محافظة أبين، السبت، بإجتثاث فصائل المجلس اإلنتقالي من المحافظة ، وقالت  

الماضية، لمناقشة ما  مصادر محلية إن مشايخ من قبائل مديريتي مودية ولودر، عقدت، إجتماعات الساعات 

 .وصفوه بالفوضى األمنية التي تسببت بها فصائل اإلنتقالي في أبين

وأوضحت المصادر أن اإلجتماعات أفضت للتحرك العاجل لطرد مجاميع اإلنتقالي، مشيرةً إلى أنها تستعد للبدء  

وأن أعلنت   قت. وسبلإلمارافي تشكيل مجموعات مسلحة داخل المديريتين لمواجهة قوات المجلس الموالي  

قبائل مودية ولودر، األسبوع الماضي، رفضها إلنتشار فصائل اإلنتقالي في المناطق الوسطى بالمحافظة، مهددة  

 .بشن حرب واسعة ضدها 

 

 

 

 

 

 وثيقة .. يف مكتب العليمي .. مدراء عموم بدرجة وزير 

رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي السبت ، باعتماد مدراء مكاتب أعضاء   كشفت وثيقة حقيقة عن توجية

( 2023مجلسه بدرجة وزير ابتداء من من الشهر الجاري )يناير    

وكشفت الوثيقة المرفقة أدناه، طلب العليمي البدء بصرف نفقات ورواتب مدراء مكاتب أعضاء القيادة الرئاسي  

 .بدرجة وزراء

الجنوبيةاالتهامات للمجلس وحكومة معين بنهب عائدات النفط في المحافظات  وياتي ذلك وسط تصاعد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبني .. االنتقايل ينفذ محالت مداهمة واعتقاالت يف  
 مودية والقبائل تتوعد باالنتقام 

 

السعودية تناور اإلمارات لعدم  
 عزل معني عبدامللك من منصبة 

 


