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 ألوية احلماية الرئاسية تدمر جهازا اعالميا مملوكا للمجلس اإلنتقايل

 يـدولـدن الـار عـاط مطـف نشـا بوقـيـات علــهـوجيـت

  اسبوعي ألخبار الجنوب يصدر عن موقع المشهد الجنوبي األولحصاد             وعــبــاد األســصــح                                

                                    

 

يطالب اجملتمع الدويل بتسليم  مليونية عدنبيان 
  يــالــقــتــالنــوب لــجنــإدارة ال

عيدروس "رئيس اجمللس اإلنتقايل 
 مليونيهيزور مجاهري  "الزبيدي

نصر والتمكني بساحة العروض ال
 بعدن

 

قيادي يف اجمللس االنتقايل: 
زب االصالح اإلرهابي ح

يتوسع يف تعز إلستهداف 
 اجلنوب

 امليسري ينتقم من االنتقايل بتعيني شخصيات مرتبطة بالقاعدة

الشرعية مبقتل "إخوان" جديدة لالنتقايل تصيب" صور   
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 توجيهات عليا بوقف نشاط مطار عدن الدولي

 

“ مليونية عدن”بيان 

يطالب المجتمع الدولي 

نوب بتسليم إدارة الج

 لالنتقالي

 

طالب بيان صادر عن المشاركين في التظاهرة المليونية التي 

دعا إليها المجلس االنتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، المجتمع 

الدولي بتسليم إدارة الجنوب للمجلس، حامالً تأييدهم لخطوات 

المجلس االنتقالي الجنوبي، والمقاومة الجنوبية، التي سيطرت 

ليمنية المؤقتة عدن، معتبرين تلك الخطوات على العاصمة ا

.  إجراءات ضرورية” “ 

وناشد مصدرو البيان المجتمع الدولي ودول التحالف العربي 

المجلس االنتقالي ”بتسليم إدارة الجنوب للجنوبيين وممثلهم 

وذلك إلدارة شؤون الجنوب، مطالباً باحترام إرادة “ الجنوبي

في التحالف العربي في  شعب الجنوب كونه الشريك األساسي

مجابهة المد الفارسي بالمنطقة ومكافحة اإلرهاب نحو تحقيق 

 أهداف التحالف العربي واستقرار

وأكد البيان تفويض رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي، اللواء 

عيدروس الزبيدي، الذي غاب هو ونائبه هاني بن بريك عن 

لى مواصلة التظاهرة، من أجل تمثيل الجنوبيين، ودعوته إ

المسؤولية التاريخية، بالتفويض الممنوح له من قبل ”تحمل 

 “الشعب، إلقامة دولة الجنوب

ورحب البيان وثّمن الدعوة المسؤولة من المملكة العربية 

السعودية إلجراء الحوار بين المجلس االنتقالي الجنوبي 

، “الفعل الذي نبجله ونقدره بإجالل واكبار”والشرعية، وهو 

الجنوبيينبحسب   

أهمية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات مقاومتنا ”وأكد البيان 

الجنوبية وعدم التفريط بها والحفاظ على الممتلكات الخاصة 

والعامة وتعزيز روح وقيم الثقافة المدنية والتعايش السلمي 

 “واالمن والسلم االجتماعي

ية بالدور البطولي الذي خاضته المقاومة الوطن”وأشاد البيان 

الجنوبية وتحقيق النجاحات واالنتصارات الباهرة التي ننقشها 

اليوم بأحرف من نور وندعوهم إلى االستمرار بتطهير باقي 

مناطق الجنوب من اإلرهاب واالحتالل في بيحان ووادي 

 “حضرموت ومكيراس وأينما وجد في جنوبنا الحبيب

 واحتشد عشرات اآلالف من أبناء المحافظات الجنوبية في

اليمن، صباح اليوم الخميس، في تظاهرة كبرى، ُسميت 

، إلعالن مباركتها خطوات “مليونية التثبيت والتمكين”

المجلس االنتقالي الجنوبي، التي أفضت إلى سيطرة قوات 

عسكرية موالية له على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 

ولتفويض قيادة المجلس في تمثيل الجنوب في أي مفاوضات 

 مقبلة

وكانت قوات عسكرية موالية للمجلس االنتقالي قد سيطرت 

مطلع األسبوع الجاري، على معظم العاصمة اليمنية المؤقتة 

عدن، بعد معارك عنيفة خاضتها على مدى أربعة أيام، مع 

قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية، بعد إطالقها النار على 

يعهم جثامين متظاهرين جنوبيين األربعاء الماضي، عقب تشي

، “الجالء”عدد من قتلى الهجوم الصاروخي على معسكر 

 بينهم القيادي األمني، العميد منير اليافعي

واتهم نائب رئيس المجلس االنتقالي، هاني بن بريك، حزب 

التجمع اليمني لإلصالح )إخوان اليمن( والحكومة الشرعية، 

بالضلوع في الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر 

تزويد الحوثيين بالمعلومات واإلحداثيات ”، من خالل “جالءال”

.  االستخباراتية “ 

 

  

 
أفادت مصادر مطلعة في مطار عدن أن 

توجيهات وصلتهم بتعليق الرحالت الجوية من 

.  المطار  

وأوضحت المصادر أن توجيهات عليا وصلت 

إدارة المطار بتعليق جميع الرحالت الجوية من 

ولي وتحويلها إلى مطار وإلى مطار عدن الد

. سيئون  

وبحسب المصادر فإن التوجيهات لم تكن 

واضحة هل هي من حكومة هادي أم من 

.  التحالف  

وتسيطر اإلمارات على مطار عدن الدولي بشكل 

.  كامل منذ ثالث سنوات  

انتهت بسقوط عدن بالكامل بيد وكانت رحالت مطار عدن توقفت خالل المعارك الدائرة بين قوات االنتقالي وقوات هادي والتي 

 قوات االنتقالي التابع لإلمارات.

صور جديدة 

لالنتقالي تصيب 

” إخوان“

 الشرعية بمقتل

تداول ناشطون جنوبيون صورا حديثة لرئيس المجلس 

االنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن 

لرابعة اللواء بريك اثناء استقبالهما لقائد المنطقة العسكرية ا

. فضل حسن بمقر االنتقالي بعدن  

   

كما تداولوا صورة اخرى لعدد من قيادات االنتقالي وهم 

يستقبلون قائد القوات الخاصة فضل باعش والشوحطي 

.  وغيرهم  

  

ونشر سالم ثابت العولقي على صفحته في تويتر تعليقا على 

جلس مساء اليوم مع األخ رئيس الم“الصورة قال فيها : 

اإلنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الُزبيدي ونائبه هاني بن 

بريك والزمالء في هيئة الرئاسة الشيخ عبدالرب النقيب 

والمهندس عدنان الكاف والقائد فضل باعش والعميد هدار 

الشوحطي والعميد ناصر الشوحطي وعدد من اإلخوة 

 ”والزمالء في مقر المجلس بجولد مور

 

ة الثانية انها تجمع ناصر الشوحطي الذي والمهم في الصور

ذهب الميسري اليوم الى اصدار قرار من منفاه بتعيينه مديرا 

لشرطة عدن ، وهو االمر الذي يعد صفعة قوية من االنتقالي 

  لمناهضيه من االخوان المتسترين بعباءة الشرعية.

 

الميسري ينتقم من 
االنتقالي بتعيين شخصيات 

 مرتبطة بالقاعدة

عتبر مراقبون القرارات الجديدة التي أصدرها وزير الداخلية ا

بحكومة هادي أحمد الميسري بتعيين قيادات أمنية جديدة 

وعزل القيادات األمنية التي لم تقف إلى جانبها بعدن، انتقاما 

ألبناء عدن ، حيث وأن القيادات التي التي شملتها قرار 

نظيم القاعدةالميسري مشكوك فيها وتربطها عالقات مع ت  

وأصدر الميسري أمس قرارات وزارية أطاحت بمدير أمن 

عدن اللواء شالل شائع وقائد القوات األمن الخاصة المواليين 

لإلمارات وأخرين لم يقفوا مع الشرعية خالل المواجهات 

.  التي انتهت بسقوط عدن بيد االنتقالي  

اعدة وعين الميسري قيادات أمنية جديدة مرتبطة بتنظيم الق

انتقاما من االنتقالي الذي أسقط كافة المعسكرات التابعة 

للحماية الرئاسية لهادي وقصر المعاشيق أخر قالع الشرعية 

.  في عدن  

ومن القيادات التي تم تعيينها لقيادة إدارة أمن عدن بدال من 

شالل شائع هدار الشوحطي أحد عناصر تنظيم القاعدة 

امكي أحد قيادات المقاومة البارزة ، كما عين سليمان الز

الجنوبية بعد ساعات من اقتحام قوة من الحزام األمني لمنزله 

.  في مدينة عدن  

ويرى مراقبون أن تعيينات الميسري شخصيات مرتبطة 

بالقاعدة فشل آخر لحكومة هادي مع استحالة السعودية 

تطبيق هذه القرارات خاصة وأن الحاكم الفعلي هو المجلس 

لجنوبي الذي أسقط أخر ما تبقى للشرعية في االنتقالي ا

6عدن.  

 

عيدروس “رئيس المجلس اإلنتقالي 
يزور جماهير مليونية النصر ” الزبيدي

 والتمكين بساحة العروض بعدن

” عيدروس الزبيدي“زار رئيس المجلس اإلنتقالي  
المحتشدين في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بعدن 

.  نعشية إقامة مليونية التمكي  
ورافق الرئيس الزبيدي بموكبة اللواء شالل علي شايع مدير 

أمن عدن وقدموا تحياتهم للمحتشدين من كافة المحافظات 
لحضور مليونية التمكين الذي يتوقع مراقبون بأنها ستكون 

.  األكبر حضوراً منذ عدة أعوام  
وتستعد الجماهير إلقامة مليونية التمكين دعماً للنصر الذي 

قادته قوات المجلس االنتقالي في السيطرة على تحقق و
مرافق ومعسكرات الدولة بعد ان كانت مرتعاً للفساد 

والعناصر االرهابية وحول الكثير منها لمعامل متفجرات 
.  ومعسكرات لصناعة الموت  
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حافظ تعز السابق يكشف مخططات م

ميليشيات االصالح: هذا كان الهجوم 

مدرع 53االخطر على اللواء   

كشف محافظ محافظة تعز الدكتور 
أمين محمود عن مخططات ميليشيات 

حزب االصالح االخواني في تعز ، 
مشيرا بأن الهجوم االخطر على اللواء 

مدرع كان العام الماضي 53   
وقال على صفحته الرسمية في 

ليست هذه المرة األولى “فيسبوك : 
لهجوم  53التي يتعرض فيها اللواء 

لهجوم األخطر السنة مزدوج .. حدث ا
الماضية قبل عيد األضحي حين هوجم 
هذا اللواء وبشكل متزامن من الجنوب 
بمجاميع ما يسمى اللواء الرابع مشاة 
جبلي ومن إتجاه دمنة خدير والصلو 

 ”من قبل قوات المليشيات الحوثية
ر ومنع إلتحامنا مع قوات المنطقة وكانت النتيجة إفشال الخطة المدعومة من التحالف في تحرير هذا المحو“واضاف : 

.  الرابعة التي كانت تزحف في إتجاه مدينة الراهدة  
” 

ومنذ امس تشهد منطقة التربة بتعز هجوم عنيف من قبل ميليشيات الحشد االخواني وميليشيات الحوثيين استهدفوا خاللها 
شهداء وعشرات  01مقاومة الشعبية راح ضحيته مدرع التابعة لل 53كتائب ابو العباس السلفية وكتائب اخرى من اللواء 

 الجرحى .

كتائب ابو العباس 
تصدر بيانا بخصوص 
أحداث التربة األخيرة 

 في محافظة تعز

 

اصدرت كتائب ابو العباس بيانا سياسياهاما بخصوص احداث 

األخيرة . تعز   

 

:  جاء في البيان  

 

 بيان صحفي

 

مدرع أمام  53لواء وقفت كتائب العقيد أبي العباس التابعة ل

حملة استهدافها وشن الحرب عليها من قبل ميليشيا الحشد 

الشعبي التابعة لحزب االصالح والتي شنت هجوما مسلحا على 

أفراد الكتائب في منطقة البيرين والتي تعد خط إمداد رئيسي 

لجبهة الكدحة، واستخدمت فيه مختلف أنواع األسلحة الثقيلة 

لثقيلة ما تسبب بسقوط عشرة شهداء والمتوسطة والمدفعية ا

مدرع من كتائبنا والكتائب األخرى التابعة  53من اللواء 

للواء، وهو الهجوم الذي جاء بالتنسيق وبالتزامن مع هجوم 

آخر شنته جماعة الحوثي االنقالبية على مواقعنا في جبهة 

الكدحة، وهو ما يجعلنا نحمل السلطة المحلية وحزب االصالح 

قوط أي موقع في يد االنقالبيينمسؤولية س  

 

إننا نأسف لصمت الحكومة الشرعية والسلطة المحلية عن 

الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحشد الشعبي بحق الكتائب، 

حيث قامت بسحب السالح من الجبهات وتسخيرها لمهاجمة 

رفقاء السالح، خاصة أن هذا الهجوم االرهابي يأتي بعد أشهر 

التهجير القسري بحق أفراد الكتائب وأسرهم  قليلة من عملية

من المدينة القديمة إلى منطقة الكدحة تحت مبررات واهية 

تتمثل باتهام الكتائب بالخروج عن القانون والذي تفصله 

ميليشيا الحشد الشعبي بما يتوافق مع أهوائها وأجندتها وهي 

تنفذ مخططها في السيطرة واالستحواذ على تعز واقصاء 

اف األخرىاألطر  

 

مدرع ونحن  53إننا في كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 

نتعرض لحملة إبادة ممنهجة واستهداف وفقا للهوية تمارسه 

ميليشيا الحشد الشعبي بحق أفرادنا فإننا نطالب السلطة 

المحلية والحكومة الشرعية والتحالف العربي والمنظمات 

ير الحماية الالزمة ألفرادنا الحقوقية المحلية والدولية بتوف

واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق قيادات ميليشيا 

الحشد الشعبي وقيادات حزب االصالح باعتبارها المسؤولة 

المباشرة عن هذه الجرائم بحق االنسانية والتي يمارسها 

الحشد الشعبي بحقنا، كما نناشد أبناء تعز إدانة هذه الجرائم 

نها، والتمسك بالمشروع الوطني في مواجهة والمسؤولين ع

. ميليشيا االنقالب وحلفائها  

  

  صادر عن

مدرع 53اللواء  –كتائب العقيد أبي العباس   

م9102أغسطس  06 –تعز   

 

قيادي في المجلس االنتقالي: حزب االصالح 

 اإلرهابي يتوسع في تعز إلستهداف الجنوب

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عضو رئاسة المجلس االنتقالي ومساعد األمين العام للمجلس، ان الهدف الحقيقي لمعركة مليشيات الحشد قال فضل الجعدي، 

.  اإلخوانية في الحجرية، جنوب محافظة تعز وسط اليمن  

حزب اإلخوان يفجر الوضع في التربة بتعز التخاذها غرفة “واضاف الجعدي، في تغريدات له على صفحته في موقع تويتر إن 

.  ات الستهداف الجنوب وبالتنسيق مع مهران قباطي وعدنان زريقعملي ” 

لم تِع الدرس بعد وما زالت تستخدم شرعية هادي إلشعال  -يقصد بهم تنظيم اإلخوان-دجاج الخرابة “ولفت فضل الجعدي إلى أن 

. الحرائق ” عد، وستظل مستمرة حتى اجتثاث آخر الجنوب يا حثاالت التاريخ أصبح أصلب عوداً، ومعركتنا لم تنته ب“واكد الجعدي 

.  إرهابي يقاول بالدين يشار إلى أن مليشيات الحشد اإلخوان بدأت معركتها، مساء أمس الخميس، بفرض قيادات أمنية بقوة ”

.  مدرع في البيرين والتربة جنوب المحافظة 53السالح بمديرية الشمايتين، وهاجمت نقاط اللواء   

مدرع، أول لواء عسكري رفض  53طرة على مديريات ريف الحجرية الخاضعة لسيطرة اللواء ويخطط تنظيم اإلخوان للسي

االنقالب الحوثي وأيد شرعية الرئيس عبدربه هادي وغير خاضع للتنظيم، والهدف الُمبيت لإلخوان تهيئة الوضع لعمل قاعدة 

   .  الجنوب  عسكرية متقدمة في الحجرية الستهداف 
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ل قائد اللواء الرابع أنباء عن مقت
” مهران القباطي“حماية رئاسية 

  ومصادر تؤكد حقيقة مقتله

نفى علي منتصر، السكرتير اإلعالمي، للعميد مهران القباطي، 

قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، التابع للحكومة اليمنية في 

.  في مكان آمن”عدن، اليوم األحد، أنباء عن مقتله، قائال إنه  “ 

 

وقت سابق اليوم، تداولت مواقع إخبارية، أنباء عن مقتل  وفي

القباطي، إثر المواجهات العسكرية التي شهدتها عاصمة اليمن 

المؤقتة، بين ألوية الحماية الرئاسية، وقوات تابعة للمجلس 

.  االنتقالي الجنوبي  

 

قال منتصر في تصريحات خاصة لها إن “ إرم نيوز“ونقالً عن 

رافضا الكشف عن ذلك “ في مكان آمن”اآلن العميد القباطي 

  المكان.

ألوية الحماية الرئاسية تدمر جهازا 
 اعالميا مملوكا للمجلس اإلنتقالي

قالت مصادر عاملة في اذاعة ) هنا عدن اف ام ( التابعة 

للمجلس االنتقالي الجنوبي ان قصف دبابات اللواء الثالث 

ةحماية رئاسية اثناء االشتباكات االخير قد دمر غرفة برج   

.  البث الخاص باالذاعة  

وافادت المصادر ان غرفة برج البث الخاص باالذاعة 

والواقعة اعلى جبل حديد تم استهدافها يوم الثامن من 

اغسطس بقذائف دبابات اللواء الثالث حماية رئاسية ما ادى 

الى تدمير اجهزتها بالكامل وهو ما تسبب في انقطاع بث 

.  اإلذاعة  

فتت المصادر الى ان بث االذاعة ممكن ان يعود بعد بناء ول

  غرفة جديدة وتزويدها من جديد باالجهزة الخاصة بالبرج.

 
مواكب ضخمة تصل 
عدن للمشاركة في 

 مليونية النصر

وصلت عصر يوم االربعاء مواكب جماهيرية 

متعددة من محافظات مختلفة للمشاركة في 

. مليونية النصر بعدن  

  

المواكب قادمة من محافظات مختلفة ووصلت  

. وتقاطرت السيارات بمداخل مدينة عدن  

  

ورفع المشاركون اعالم دولة الجنوب والفتات 

.  تطالب باستقالل الجنوب عن الشمال  

 

يارات صوب ساحة العروض بخور وتقاطرت الس

.مكسر  

  

التحالف يوقف النشاط 
المالحي في مطار عدن 

 الدولي

ار عدن الدولي اليوم عن استقبال أي رحالت توقفت نشاط مط

وتم بتوجيهات من التحالف تحويل مسار مسار كافة الرحالت 

الجوية القادمة إلى مطار سيئون وإلغاء كافة الرحالت التي 

كان من مطار عدن ، ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصدر 

مسئول في مطار عدن تأكيدهم بانهم تلقوا توجيهات بوقف 

ت عبر مطار عدن الدوليكافة الرحال  

المصادر قالت لصحيفة عدن الغد ان التوجيهات ال تبدو 

  واضحة فيما اذا كانت من التحالف أم من قيادة حكومة هادي

وأشار المصدر الى ان تصاريح السفر الغيت وتم ابالغ كافة 

.  الخطوط الجوية بتحويل طيرانها الى مطار سيئون  

 

األمم المتحدة تقلص عدد 
موظفيها في عدن 

ةلضرورات أمني  

موظفيها في أعلنت األمم المتحدة أنها قررت تقليص عدد 

مدينة عدن جنوب اليمن العتبارات أمنية على خلفية 

.  التصعيد األخير حول المدينة  

 

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم 

بوسعي التأكيد أننا “المتحدة، فرحان حق، اليوم االثنين: 

سنقلص عدد الموظفين في عدن حتى التأكد من أن 

ا بأمانبإمكاننا تنفيذ كل مهامن ” 

 

ويأتي ذلك عقب اندالع اشتباكات بين قوات موالية 

للمجلس االنتقالي في عدن والقوات الموالية للرئيس عبد 

 ربه منصور هادي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى

 

اإلمارات “واتهم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري 

 ، فيما دعت السعودية”العربية المتحدة بدعم االنقالبيين

  . أطراف األزمة إلى الحوار

وبعد دعوة من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 

  تم إعالن وقف إطالق النار في عدن، يوم أمس األحد.

حكومة هادي: ال حوار حتى  5

ينسحب االنتقالي من كل 

المواقع التي سيطر عليها 

 بعدن

أعلنت وزارة الخارجية أنه حكومة هادي لن تجلس في طاولة 

لإلمارات إال بعد انسحابه الحوار مع المجلس االنتقالي الموالي 

 من المواقع التي سيطر عليها في عدن

 

وأعلنت وزارة الخارجية في صفحتها الرسمية ترحيبها بالحوار 

مع المجلس االنتقالي ، لكنها اشترط قبل ذلك انسحاب قوات 

االنتقالي من المواقع التي سيطر عليها في مدينة عدن بينها 

 قصر المعاشيق والمعسكرات

 

رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من :”بيان الخارجية وقال 

المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف امام ما 

ترتب عليه االنقالب في عدن، ولكن يجب أوال أن يتم االلتزام بما 

ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس االنتقالي 

األيام الماضية قبل اي من المواقع التي استولى عليها خالل 

  ”.حوار

 

 تنظيم داعش اإلرهابي يتبنى عملية

 إغتيال ضابط في الشيخ عثمان بعدن

تبنى تنظيم )داعش( االرهابي، عملية اغتيال ضابط في 

.  الجيش اليمني في مدينة عدن  

ونشرت حسابات موالية للتنظيم اإلرهابي على موقع 

نصر “، اعالن تبني التنظيم اإلرهابي الغتيال الرقيب ”تويتر“

اثناء ما كان يستقل سيارته في أحد احياء منطقة ” عبده قايد

.  الشيخ عثمان بمدينة عدن  

كما نشر الموالون للتنظيم المتطرف صورا لعملية االغتيال 

بحسب الصور ذاتها –اش كاتم والتي تمت بسالح رش . 

ونفذ التنظيم عدد من العمليات في المدينة خالل األعوام 
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  دنجريحا جراء المعارك في ع 064قتيال و 04األمم المتحدة:  

 
 

 

إدارة أمن عدن توجه 

ننداءاً هاماً للمواطني  

وجهت إدارة أمن عدن دعوة إلى المواطنين باإلبالغ الفوري 

عبر أرقام عملياتها عن أي تعدي على الممتلكات العامة أو 

 محاولة، ابتزاز واستغالل األحداث األخيرة لزراعة أي فوضى

 

باإلضافة إلى  022قم الطوارئ ،ونشرت إدارة األمن ر

، عبر وسائل اإلعالم داعية المواطنين إلى 953332هاتف

التفاعل والقيام بدورهم المنشود والمساهم في حفظ األمن 

 واالستقرار لمدينة عدن

 

وشددت إدارة أمن عدن خالل الفترة األخيرة، من إجراءاتها 

 وسط انتشار أمني لمنع محاوالت عناصر تعبث باألمن

استغالل أحداث عدن األخيرة لزعزعة األمن والتعدي على 

 الممتلكات.

 
  

إشتباكات عنيفة تتجدد اآلن 

في عدن.. قتيالن في 

عثمان وأصوات  الشيخ

 إنفجارات في المعال

 

سقط قتيالن إثر اندالع اشتباكات بين مسلحين في مديرية 

.  الشيخ عثمان  

وقال مصدر امني ان االشتباكات اندلعت بين منطقتي السيلة 

ستخدم خاللها القنابل اليدوية وأسلحة والمحاريق حيث ا

.  متوسطة  

 

وتجددت اإلشتباكات بعد مقتل أحد شباب المحاريق من قبل 

.  ابناء السيلة لتندلع بعدها مواجهات عنيفة  

 

ولم يتضح حتى اآلن وسمعت أصوات إنفجارات بإتجاه المعال 

.تفاصيل مايدور  

 

 

 

 

  

 

 

مدينة عدن جنوب اليمن منذ  أسفرت المعارك التي شهدتها

الخميس بين القوات الموالية للحكومة وقوات المجلس 

جريحا، وفق  961قتيال و 21االنتقالي الجنوبي عن سقوط 

.  حصيلة أعلنتها األمم المتحدة  

 

قتل وجرح عدد من المدنيين منذ “وقال بيان لألمم المتحدة: 

.  أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن 3 ” 

 

 21وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى “وأضاف البيان: 

جرحوا 961شخصا قتلوا و ” 

 

من جهته، رحب المجلس االنتقالي الجنوبي الذي بات يسيطر 

التزامه التام “على عدن األحد بدعوة الرياض للتفاوض وأكد 

  ”.بوقف إطالق النار

بن بريك يوجه نداء عاجل وهام 

ويدعو فلول الشرعية لإللتحاق 

يبالمجلس اإلنتقال  

س االنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، كافة دعا نائب رئيس المجل

 قيادات ومسؤولي الشرعية من الجنوبيين لاللتحاق بالمجلس

وأشار بن بريك إلى أن رئيس المجلس االنتقالي منح العفو واألمان 

لكافة القيادات العسكرية التي شاركت في المعارك ضد قوات 

.  المجلس  

أرجو أال ينسى ”: “رتويت“وقال بن بريك في تغريدة على موقع 

الجنوبيون والعالم عفو الرئيس عيدروس الزبيدي العام وأمانه لمن 

شارك ضد القوات الجنوبية وشعب الجنوب من الجنوبيين في ألوية 

. ما يسمى بالحرس الرئاسي والميسري نفسه كذلك  

 ” 

بل وخروجهم بسالحهم الشخصي وحفظ كرامتهم. “واضاف: 

بيين عسكريين ومدنيين اللحوق ونهيب بكل المسؤولين الجنو

. بشعبهم  

 

  

“ في عدن لتأييد ” لتمكينمليونية التثبيت وا

 خطوات المجلس االنتقالي الجنوبي

  

 

احتشد عشرات آالف 

اليمنيين اليوم الخميس 

مليونية التثبيت “في 

، لتأييد ”والتمكين

خطوات المجلس 

االنتقالي الجنوبي، 

عقب سيطرة قواته 

على عاصمة اليمن 

.  المؤقتة عدن  

 

وطالب بيان صادر عن المشاركين في المظاهرة التي دعا إليها المجلس االنتقالي الجنوبي، المجتمع الدولي بتسليم 

إدارة الجنوب للمجلس وتأييد المحتشدين لخطوات المجلس االنتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية التي سيطرت على 

.  إجراءات ضرورية“عدن، معتبرين تلك الخطوات   

” 

د البيان تفويض رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي الذي غاب هو ونائبه هاني بن بريك عن وأك

المسؤولية التاريخية، بالتفويض الممنوح له من قبل الشعب، “التظاهرة لتمثيل الجنوبيين، ودعوته إلى مواصلة تحمل 

  . إلقامة دولة الجنوب

 . ” 

استكمال تحرير “بحسب وصفه، داعيا إلى ” ت األخيرة التي تحققت للمقاومة الجنوبيةاالنتصارا”وأشاد البيان بـ

، كمكيراس بمحافظة أبين، ووادي حضرموت بمحافظة حضرموت، ومديرية بيحان ”وتطهير كافة أراضي الجنوب

. بمحافظة شبوة  
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يخرج عن صمته ويكشف المستور.. رئيس المجلس اإلنتقالي عيدروس الزبيدي يوجه 

 بياناً هاماً اآلن.. نص البيان

وجه رئيس المجلس الغنتقالي الجنوبي عيدروس الُزبيدي خطابا هاما حول 

   -: يلي نصه االحداث االخيرة في عدن فيما

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين، 

 سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

 

 االخوة واالخوات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

في البدء يطيب لنا تهنئتكم بعيد األضحى المبارك الذي حل علينا هذا العام 

العاصمة من معسكرات كانت تأوي العناصر اإلرهابية  حامالً معه بشائر تأمين

ومعامل صناعة المتفجرات والمفخخات. غير متناسين مهام تحرير ما تبقى من 

أراضي الجنوب في وادي حضرموت وبيحان ومكيراس، التي ال تزال تعاني 

.  ب من اإلرها  

أن يعيده  كما نهنئ األمتين العربية واإلسالمية بهذه المناسبة، سائلين المولى

.  علينا وقد تحقق لشعوبنا كل ما تصبو إليه  

وننتهُزها مناسبة لنُحيي بِإكبار قوات التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى 

الملك سلمان بن  -ملك الحزم والعزم-المملكة العربية السعودية وزعامة 

.  عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين )حفظه هللا ورعاه ) 

حيي شجاعة وبسالة وصمود أبطال قواتنا الجنوبية في جبهات القتال ضد كما ن

التمدد الحوثي اإليراني ومكافحة اإلرهاب، ونترحم على أرواح الشهداء 

الميامين الذين افتدوا بدمائهم الزكية أرض وطنهم في مختلف المراحل، 

.  ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل  

 

 األخوة واألخوات

 

ف االخر هو تنفيذ خطة مبيته مبنية علي اغتيال قياداتنا ثم لقد فرضت علينا احداث اغسطس المؤسفة وكان دورنا فيها اوالً رد الفعل ثم كان دورنا بعد ذلك هو الدفاع عن النفس، بينما كان دور الطر

 استفزاز جماهيرنا ثم بعد ذلك تصفية وجودنا

 

لمحفد بأبين ذهب تنفيذ ثالث عمليات ارهابية متزامنة تم التخطيط واالعداد لها بدقة متناهية في كل من شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجالء بعدن ومديرية ا ففي االول من شهر اغسطس الجاري تم

.  ت العامة والمنازل والبني التحتيةمرافق المؤسسا جريح وتدمير عدد من 011شهيد على رأسهم قائد اللواء االول دعم واسناد الشهيد العميد منير محمود ابو اليمامة و 61ضحيتها   

سية المكان والمناسبة، ونحمد هللا أنه تم تصوير هذه وفي السابع من اغسطس واثناء تشييع الشهداء في مقبرة القطيع تم اطالق النار علي المشيعين وهم في لحظات الحزن واألسى دون مراعاة لقد

ية تندد بكل ما يجري هنا القصد من هذه العمل الغادر والذي خلف ثالثة قتلي وعدد من الجرحى وهو االستفزاز، وهو ما حدث بالضبط حيث انطلقت عدة مظاهرات سلم الحادثة إلثبات صدق دعوانا. فتحقق

.  وتم قمعها بالنار والحديد مما زاد من عدد الخسائر  

من معسكرات الوية الحماية الرئاسية بما فيها الدبابات والمدفعية وتحديداً من معسكر بدر وقامت بمهاجمة معسكر اللواء األول وفي الثامن من اغسطس انكشف كل شيء عندما خرجت األسلحة الثقيلة 

اللواء األول مشاة في جبل حديد  مدرع واللواء الثالث حماية رئاسية وسبق ذلك الهجوم قصف مكثف مما نتج عنه خسائر كبيرة في صفوف معسكر 52مشاة )جبل حديد( بلوائين اثنين هما اللواء 

 باإلضافة إلى تدمير مرفق ضخ المياه للمواطنين في عدن

 

الشرائع السماوية قبل تصفية اروحنا، فكان قرارانا الذي كفلته لنا  وعلى إثر اتضاح هذه الصورة والموقف لم يكن أمامنا اال خيارين هما أما الدفاع عن النفس أو االستسالم والقبول بتصفية قضيتنا العادلة

 والدولية بالدفاع عن أنفسنا

 

ث تبين تجنيدهم من قبل الوية الحماية الرئاسية من خالل ومما أثار دهشتنا ودهشة المنظمات الدولية واالقليمية الموجودة في عدن هو ظهور الخاليا النائمة من المهمشين والمهاجرين األفارقة حي

شتراكهم في المعارك بناًء على أوامرهم مما يدل على تخطيطهم المسبق لهذا العمل الفاشل الذي ارتد عليهمترقيمهم على مرتباتهم وتسليحهم وا  

تال دون دعم من التحالف لمدة ال الحوثي االيراني في كل جبهات القوال يفوتني هنا ذكر كمية االسلحة والذخائر التي تم العثور عليها مخزنة في معسكرات الوية الحماية الرئاسية والتي تكفي لقتال العدو 

شهر كاملة 09تقل عن   

 

 االخوة واالخوات

قاط التاليةبعد ان بينا لكم حقيقة ما حدث، ويمكن أن تكون المنظمات الدولية واالقليمية في عدن شاهد عيان على حقيقة ما جري نؤد أن نؤكد علي الن  

 

العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في إدارة هذه االزمة وتبعاتها بما يعزز من تماسك النسيج االجتماعياستعدادنا للعمل بشكل مسؤول مع قيادة التحالف  .1  

 نجدد موقفنا الثابت بالوقوف الكامل مع التحالف العربي لمحاربة التمدد االيراني في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية .2

 

كحليف وفي وقوي أثبت بالفعل والعمل على األرض ا في المملكة العربية السعودية التي نأمل منها ونعلق عليها آمال شعبنا وتطلعاته ونعلن استعدادنا للعمل معهم ومن خاللهم وبواسطتهم نجدد ثقتن .3

 وطوال خمس سنوات ما لم يثبته اآلخرين اال بالكالم الزائف

ذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بانفتاح كامل إيماناً منّا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ))حفظه هللااستعدادنا لحضور االجتماع ال .4 )) 

 نجدد التزامنا باالستمرار وقف اطالق النار الذي دعت له قيادة التحالف العربي واعلنا التزامنا به ليلة البارحة .5

 

 وفي الختام نبارك لكم جميعاً عيد األضحى المبارك والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 عيدروس قاسم الزبيدي

 رئيس المجلس االنتقالي
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