
 

 1صفحه 

 يف شبوة وجناة مللس من موت حمقق االنتقايلجمزرة مروعة تتعرض هلا قيادات 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 االحتاد األوروبي حيذر من استهداف املؤسسات يف عدن

  حصاد اسبوعي ألخبار الجنوب يصدر عن موقع المشهد الجنوبي األول                 حصاد األسبوع                             

                                    

 

اجمللس االنتقايل يؤكد على مواصلة النفري حنو معاشيق إلسقاط 
اإلصالح حكومة اإلرهاب وختليص هادي من هيمنة حزب  

طائرات سعودية تنقل عدد من 
 وزراء حكومة هادي من املعاشيق

 حماولة هجوم فاشلة مليليشيات 
علي حمسن األمحر اإلخوانية 
على قوات احلزام األمني يف 

 مديرية املنصورة بعدن

شاشتها.. قناة العربية تدعم امليسري وحزب اإلصالح الذي يهدد وتوعد على 
 وانتشار مكثف لقوات الطرفني يف حميط املعاشيق

 

 الطريان اإلماراتي يساند قوات االنتقايل ضد قوات هادي يف عدن



 حصاد األسبوع 
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 باألرقام عدد المواطنين الذين طردهم الحزام األمني امس األحد من العاصمة عدن

 

شباب أبين الثورية: حركة 

حملة تهجير ابناء الشمال 

 من عدن إساءة للجنوبيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانت حركة شباب أبين الثورية حملة اإلعتقاالت وترحيل ابناء 

المحافظات الشمالية التي تقوم بها عناصر مسلحة تنمي لقوات 

الحزام األمني في العاصمة عدن معبرى عن رفضها المطلق 

.  لهذه األعمال  

واعتبرت الحركة ان هذه االنتهاكات الجسيمة من قبل بعض 

من وصفتهم الموتورين من قوات الحزام األمني الموالين 

لإلمارات اللذين جررائم جرائم ال تقل وحشية عن جريمي 

استهداف العرض العسكري في معسكر الجالء وتفجير مركز 

.  شرطة الشيخ عثمان حد قول الحركة  

وامام تصاعد تلك األعمال التي استهدفت  وقالت الحركة أنها

أبناء الشمال وتسيئ ألبناء الجنوب اللذين تعايشوا لسنوات قبل 

الوحدة وبعدها مع إخوانهم البسطاء من أبناء الشمال اللذين ال 

من أغسطس الجاري،  1عالقة لهم بجريمتي الخميس الدامي 

إلى وقف فقد دعت كافة العقالء في المجلس االنتقالي الجنوبي 

االنتهاكات التي تطال أبناء الشمال بشكل فوري واحالة 

المتسببين بها إلى التحقيق والمسائلة ، كون ما اقدموا علية 

.  يؤسسس لحرب أهلية طويلة المدى  

وايدت حركة شباب أبين الثورية البيان الصادر عن مشائخ 

وعقال محافظة أبين يوم أمس السبت وأعلنت وقوفها إلى 

شائخ وعقال ووجهات أبين في رفض كافة الممارسات جانب م

المناطقة التي تعرض لها اآلالف من أبناء الشمال في عدن 

  ولحج ،

وأكدت أن تلك االعمال والممارسات الطائشة ال تعبر عن أبناء 

الجنوب وال عن القضية الجنوبية وانما تعبر عن أصحابها ومن 

ة تحاول اللعب يقف ورائهم من قوى محلية وخارجية مأزوم

على أوراق المناطقية لتنفيذ اجندة خفية ، وأشارت إلى أن 

التواطؤ عن تلك السلوكيات المشينة لن يعيد الحق الجنوبي ال 

.  صحابة وسيضر بالسلم األهلي في الجنوب  

 

مصادر تكشف عن تعزيزات سعودية 
 عسكرية جديدة في طريقها إلى عدن

دفعت بقوات جديدة، اليوم افادت مصادر محلية أن السعودية 

. االثنين، إلى عدن  

وقالت المصادر إن آليات عسكرية سعودية شوهدت اليوم 

االثنين، وهي في طريقها إلى مدينة عدن، موضحة أن االليات 

دخلت عبر منفذ حرض الحدودي بين اليمن والمملكة ووصلت 

.  إلى عتق في محافظة شبوة  

 

الثانية من تجهيزات إلنشاء يذكر إن المعدات هذه هي الدفعة 

معسكرين سعودين في عدن، حيث كانت قد وصلت دفعة أولى 

قبل أسبوعين وسط توقعات بدفع مزيد منها خالل المرحلة 

.  القادمة  

 
كشف مصدر أمني في شرطة العاصمة عدن عن 

عدد المواطنيين الشماليين الذين تم طردهم 

.  وترحيلهم أمس األحد من العاصمة  

المصدر ان عدد المواطنيين الذين تم وقال 

ترحيلهم من قبل قوات الحزام األمني امس األحد 

مواطن وينتمون لعدة محافظات  839فقط بلغ 

.  شمالية   

وبين المصدر ان من الذين تم ترحيلهم األتي: 

مواطن  181مواطن من  نازحي الحديدة و 39

 33مواطن من صنعاء و 313من ابناء ذمار و

مواطن من  113بناء محافظة اب ومواطن من ا

.  مواطن من ابناء تعز 12ابناء عمران و  

وشنت قوات أمن عدن والحزام األمني عملية الترحيل هذه وسط غضب من ابناء الجنوب الذين بدورهم حاولوا منع هذه 

هم سوى اعالة اسرهم.الحمالت والتصدي لها معتبرينها اتهاك للحقوق وتعدي صارم على ابناء الشمال الذين لهم ذنب ل  

بن بريك يتبنى حملة 

اعتقال الشماليين 

 وترحيلهم

تبنى هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي 

حملة االعتقاالت والترحيل للمواطنين الذين ينتمون إلى 

المحافظات الشماليين لليوم الرابع على التوالي في عدن 

.  ونهب ممتلكاتهم وإغالق محالتهم  

 

وبرر بن بريك ما يقوم به الحزام األمني من تهجير 

واعتداءات ألبناء المحافظات الشمالية في عدن، نتيجة 

في عدن وتوزيع المشروبات في  -أبناء الشمال-احتفالهم ”لـ

عقب استهداف الحوثيين لمعسكر الجالء ” بعض المطاعم

يوم الخميس الماضي ومقتل قائد الدعم واإلسناد منير 

.  افعي أبو اليمامةالي  

 

وزعم بن بريك أن من تحرك لترحيل واالعتداء على أبناء 

المحافظات الشمالية هم من الشعب ، من أجل إبعاد 

المجهولين الذين ال يمتلكون أي إثبات، رغم أن الحزام 

األمني لم يستثني الشماليين وقام بنهب المحالت التجارية 

على المواطنين من  واقتحام األسواق والبيوت واالعتداء

.  أبناء المحافظات الشمالية  

 

كما حذر بن بريك من سفر المواطنين الشماليين إلى عدن 

فإن مصيرهم سيكون االعتقال انتقاما لحادثة معسكر الجالء 

.  ومقتل قائد الدعم واإلسناد أبو اليمامة وعشرات الجنود  

 

 وتواصل قوات الحزام األمني منذ الخميس الماضي حملة

اعتقاالت واسعة واعتداءات للمواطنين الشماليين وإغالق 

محالتهم التجارية ونهب ممتلكاتهم وترحيلهم في ظل صمت 

.  مطبق لحكومة هادي  

 

مركز حقوقي يكشف عن اول 

احصائية لعمليات الترحيل في 

جزرة مروعة تتعرض لها قيادات عدن

اإلنتقالي في شبوة ونجاة لملس 

 من موت محقق

مركز شباب عدن للحقوق والحريات، االثنين، عن كشفت 

 3احصائية لحمالت التهجير بحق الشماليين في #عدن خالل 

.  ايام فقط  

خالل  354شابا واصيب  13فقد قتل ” وبحسب المركز 

عمليات قمع ومطاردة ابناء المحافظات الشمالية في مديريات 

.  واحياء عدن، مشيراً إلى أن بعض االصابات خطيرة    

من ضمن الضحايا اطفال ونساء تعرضوا للضرب والسحل 

.  واعتداءات مختلفة.واضاف المركز إن  

شخص بينهم نساء إضافة إلى  1344وبلغ عدد المرحلين، 

أسرة في حين تم  344تشريد اكثر من ألف اسرة وفرار نحو 

منع ستة اآلالف شخص من دخول عدن او استخدامها كمنفذ 

.  جوي وحيد إلى الخارج   

مطعم  13بوفية و 33وأكد المركز تدمير واتالف وتحطيم 

.  محل تجاري 1244إلى جانب اغالق   

وكشف المركز عن نهب مليارات الرياالت وجوالت المرحلين 

خالل عمليات اقتحام طالت منازل ومحالت تجارية ومقتنيات 

.  شخصية للمرحلين  

تصاعدت  ورغم ان االحصائية ال تشمل بقية االنتهاكات التي

اليومين الماضيين إال انها تعد األولى من نوعها منذ بدء 

حمالت التهجير واالنتهاكات بحق ابناء المحافظات الشمالية 

1413.  في العام   

 

اختطاف وقتل أحد مالك 
المطاعم في مدينة انماء 

 بعدن

اختطف مسلحين مساء أمس السبت مالك احد  
بالعاصمة عدن وقامت المطاعم في مدينة انماء السكنية 

 بتصفية ورمي جثته في طرف المدينة
 

” مصادر محلية اكدت  ان مسلحين بقيادة احد البالطجة يدعى
اقدموا منتصف ليلة امس على اختطاف مالك ” الماطور

” رضوان علي” مطعم المدينة بمدينة انماء المجني عليه
 وقتله، حيث عثر الحقا على جثته في منطقة بئر فضل

 
مدينة انماء اليوم اغالق تام للمطاعم والمحالت  وشهدت

 التجارية التي يملكها شماليون عقب الجريمة
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لجنة إعتصام المهرة ُتحذر السعودية من 

 مواصلة اعتداء طائراتها على الموااطنيين

دانت لجنة اعتصام المهرة االعتداء السعودي على قرية العبري 
دامغا يوضح النوايا التي تضمرها امس السبت، معتبره ذلك دليال 

القوات السعودية لكافة أبناء المهرة سوى الرافضين لتواجدها أو 
.  المحايدين من أبناء المهرة أو حتى المؤيدين لما تقوم بها  
وحذرت اللجنة القوات السعودية والمليشيات التابعة لها 

 والمتعاونين معهما من المساس بأي من أبناء محافظة المهرة،
مجددة بمطالبها الكاملة وفي مقدمتها رحيل القوات السعودية من 

محافظة المهرة، وحل كافة المليشيات التابعة لها، وإقالة راجح 
باكريت وإحالته للقضاء بتهمة التفريط بالسيادة الوطنية وجرائم 

.  نهب المال العام والفساد المالي واإلداري  
جاء ذلك بعد قيام طائرات  األباتشي السعودية أمس السبت بإطالق 

 قذائف على مناطق سكنية في قرية العبري بمديرية الغيضة، 
.  وتريع المواطنين  

واعتبرت اللجنة هذا االعتداء دليل دامغ يوضح النوايا التي تضمرها القوات السعودية لكافة أبناء المهرة سواء الرافضين 
.  المحايدين من أبناء المهرة أو حتى المؤيدين لما تقوم به لتواجدها أو  

وأطلقت طائرات األباتشي السعودية أمس السبت قذائف باتجاه مناطق سكانية في قرية العبري بالغيضة عاصمة محافظة 
ة بالسكان بطريقة المهرة، كما قامت الطائرات الحربية السعودية بتحليق مكثف وأطلقت صواريخ بالقرب من المناطق المأهول

.  عبثية غير مبررة  
وقالت لجنة اإلعتصام أن هذا التمادي من قبل القوات السعودية هدفه استعراض القوة وترهيب المواطنين والمدنيين من أبناء 

لى المهرة، مؤكدة أن هذه االنتهاكات بحق السيادة الوطنية تأتي ضمن سلسلة لما تقوم به القوات السعودية منذ قدومها إ
1412.  محافظة المهرة أواخر العام   

واستغربت اللجنة من الخطاب اإلعالمي الصادر عن المركز اإلعالمي التابع للمحافظ راجح باكريت والتلفيق واألكاذيب التي 
 يسوقها عن وجود عناصر تخريبية، كما أن إصدار مثل هذه المبررات يكشف حقيقة األقنعة التي يتلبس بها المتعاونين مع

.  قوات االحتالل السعودي  

مشائخ وشخصيات 

اجتماعية في أبين يدينون 

ترحيل العمال الشماليين 

 من عدن..بيان

أصدرت شخصيات اجتماعية ومسئولين ومشائخ واعيان من 

محافظة أبين بيانا نددوا فيه بعمليات الترحيل القسرية التي 

.  تحدثت منذ يومين للعمالة الشمالية في عدن   

 

البيان على شهداء التفجيرات األخيرة في عدن داعيا  وترحم

إلى فتح باب تحقيق شامل في هذه الحوادث سائال الرحمة 

.  والغفران لكل الشهداء  

 

:  البيان الذي جاء فيه   

 

تابعنا بأسف بالغ التطورات األخيرة التي شهدتها محافظة 

عدن مؤخرا من تفجيرات إرهابية أودت بحياة العشرات من 

.  ود أمننا البواسل وتضرر منازل الكثير من المواطنينجن  

 

وأننا إذ ندين هذه التفجيرات اإلرهابية تدعو لفتح باب التحقيق 

الشفاف والصادق لكشف المتورطين في هذه التفجيرات وفاء 

ألرواح كافة الشهداء وعلى رأسهم الشهيد البطل منير اليافعي 

.  ابو اليمامة  

 

ه األحداث اليفوتنا ان نعبر عن رفضنا ونحن إذ نقف على هذ

التام والبالغ لكل األحداث التي تلت هذه التفجيرات وعلى 

رأسها أعمال الترحيل القسرية التي يتعرض لها اآلالف من 

  أبناء المحافظات الشمالية في عدن واالعتداء على ممتلكاتهم

 

ء إننا وعبر هذا البيان نؤكد رفضنا القاطع والتام ألي اعتدا

يتعرض لها المدنيون النازحون في عموم اليمن ونؤكد ان أي 

اعتداء على أي نازح أو عامل لم يثبت تورطه في أي سلوك 

إرهابي أو أي إخالل باألمن هو سلوك مرفوض اليعبر إال ان 

تصرفات طائشة هدفها حرف مسار التحقيق في التفجيرات 

.  األخيرة بعيدا عن هدفها األساسي  

 

هذا البيان نؤكد إننا في محافظة أبين شخصيات إننا وعبر 

اجتماعية ومسئولين واعيان ووجاهات نبرأ إلى هللا من مثل 

هذه األفعال التي اليقرها دين والشرع وال قيم وال أخالق 

.  إسالمية   

 

وندعو الحكومة والتحالف العربي وقبل كل هذا ندعو الرئيس 

اليمنية إلى  عبدربه منصور هادي وكافة القوى السياسية

  الوقوف صفا واحدا ضد مثل هذه الممارسات الخاطئة

كما اليفوتنا ان ندعو السلطة المحلية في محافظة أبين وكافة 

المسئولين في المحافظة إلى فتح أبواب المحافظة أمام كل 

النازحين من المحافظات الشمالية وتسهيل أمورهم والوقوف 

.  إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم   

 

 صادر عن شخصيات اجتماعية وسياسية واعيان محافظة أبين

مهران القباطي ينشر قواته في أحد 
أحياء عدن ويهدد بسحق من اسماهم 

 باإلنفصاليين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

والمواطنيين من نشر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية قواته في منطقة اللحوم بالعاصمة عدن محاوالً اإلعتداء على المسافرين 

.  ابناء المدينة تحت مسمى محاربة اإلنفصاليين   

وقال مواطنيين ان مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية نشر قواته في منطقة اللحوم مهدداً بسحق من اسماهم 

.  باإلنفصاليين ومالحقتهم اينما كانو   

رف ان مدرعات وجنود تابعون لمعسكر مهران في منطقة اللحوم شمال عدن واكد المواطنيين الذين ابدو غضبهم تجاه هذا التص

.  ينتشرون في الشوارع المحيطة ويقومون باستفزاز المارين عبر الخط الرئيسي   

ويسعى مهران القباطي لتفجير الوضع بناء على مخطط قطري كانت دشنته قطر قبل شهر حينما ادعى مهران برسالة صوتية ان 

.  ني يسعى للسيطرة على البنك المركزي ومعاشيقالحزام االم  

ومارس مهران ممارسات عنصرية منذ فترة ضد كل المواطنين القاطنين في اللحوم ويقوم باعتقالهم وكان من بينهم ناطق جبهات 

.  ساعة 13الصبيحة الذي اختطفته مليشيات مهران اكثر من    
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القائد ابو همام اليافعي 

محاولة اغتيالينجو من   

استمرارا إلستهداف القيادات الجنوبية تعرض القيادي في 

لمحاولة اغتيال مساء ” ابو همام اليافعي”المقاومة الجنوبية

.  امس االحد في منطقة بئر أحمد بالعاصمة عدن  

 

مصادر مقربة من القائد اليافعي اكدت ان عبوة ناسفة انفجرت 

بئر فضل عقبها اطالق نار في اثناء مرور القائد من منطقة 

.  كثيف من مصادر مجهولة  

 

تأتي هذه العملية بعد محاوالت اغتيال عدة تعرض لها ابو همام 

في العاصمة عدن بعد خروجه من سجن الحوثي حيث اسر في 

.  م1145حرب عدن ب  

موظفي هيئة التأمينات والمعاشات بـحضرموت 

لعمليدخلون أسبوعهم الثاني لالضراب الكامل عن ا  

دخل موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع حضرموت بالمكال في 

األسبوع الثاني لالضراب الكامل عن العمل، لعدم تلبية مطالبهم وحقوقهم 

المشروعة بصرف الحافز والمواصالت الشهري الذي توقف في يناير من العام 

.  الجاري  

للتأمينات والمعاشات فرع حضرموت وأوضحت اللجنة النقابية بالهيئة العامة 

بالمكال أن استمرار االضراب ودخوله في األسبوع الثاني نتيجة لعدم تجاوب 

المركز الرئيسي بعدن لمطالبهم الحقوقية والمشروعة الموضحة في البيانات 

3-3-1-1السابقة رقم ) ) 

ب مؤكدين على استمرارهم في االضراب الكامل حتى ينالوا كافة حقوقهم بموج

.  الدستور والقانون النقابي، وعدم تراجعهم بعد اتخاذ هذا القرار الجماعي  

هذا ويذكر أن اللجنة النقابية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قد انتهجت النظم والقانون للمطالبة بإنتزاع حقوق الموظفين 

.  المشروعة  

طائرات سعودية تقصف مناطق مأهولة بالسكان 

 في المهرة

تضررت عدد من منازل المواطنيين في منطقة العبري بمدينة الغيضة عاصمة 

محافظة شبوة جراء تعرضها لقصف طيران السعودية األباتشي صباح اليوم 

.  السبت   

مصادر محلية اكدت ان طائرات األباتشي قصفت بشكل مكثف منطقة العبري 

اولة ترويع المواطنيين المأهولة بالسكان مادى الى تضرر عدد من المنازل في مح

.  الرافضين للتواجد السعودي في محافظة المهرة  

وأكدت الصادر انه نجم عن القصف السعودي تضرر منازل المواطن، كما سادت 

.  حالة من الخوف لدى األطفال والنساء، في تلك المناطق  

واعتبر أهالي المنطقة التي استهدفها قصف طيران األباتشي السعودي، إطالق 

.  القذائف باتجاه المنازل اآلهلة بالسكان محاولة لترويعهم  

وكانت طائرات سعودية، قصفت مطلع يونيو الماضي، محيط تجمع لقبائل مديرية 

.  شحن الرافضين لتواجد القوات العسكرية السعودية في المديرية  

، بعد أن خرج أبناء المحافظة في مسيرات واعتصامات وتواصل األباتشي السعودية تحليقها المكثف في سماء مديريات محافظة المهرة

تسعى إلى زعزعة أمنها مستمرة ألكثر من عام تطالب بإخراج القوات السعودية من المحافظة التي تتواجد فيها بصورة غير مبررة، و

.واستقرارها ” 

العطاس: الشرعية 

ُهزمّت بالشمال وعبثها 

وفسادها يطال ارض 

 #الجنوب

” هدى العطاس”والكاتبة الجنوبيةهاجمت األديبة 

الشرعية ومسؤوليها متهمة اياهم بالعبث 

والفساد بأرض الجنوب بعد فشلهم في مواجهة 

.  الحوثيين والتغلب عليهم  

أصبح واضًحا إن الشرعية “وقالت العطاس إنه 

  قد هزمت في استعادت الشمال من قبضة الحوثي

 والجنوبيون“وأضاف في تغريدة لها بتويتر : 

بعد تتالي آلة القتل فيهم والتشفي والتحريض 

ضدهم، والعبث والفساد الذي طالهم على أرضهم 

من الشرعية وأدواتها. تيقظوا وعاد العنفوان إلى 

ثورتهم العظيمة ومطلبهم الحق في االستقالل 

”.وبناء دولتهم  

  

الصالح: الشرعية تمارس قوات الح

دور المعارضة وال يراهن عليها اال 

  زام األمنيأحمق

الشرعية ومنتسبيها ” أحمد الصاح“هاجم السياسي الجنوبي 

.  متهماً اياه بالفشل والتسبب بالكوارث للشعب   

وقال الصالح ان الشرعية اليمنية هي الحكومة الوحيدة في 

.  العالم التي تمارس دور المعارضة فقط  

واضاف الصالح في تغريدة له بتويتر : كل ماتقوم به ال 

.  يتجاوز اإلدانة واالستنكار والشجب والتباكي  

وتابع : والسبب يكمن في تغلل حزب اإلصالح فيها والذي 

.  عاش كل وقته معارض ولم يستوعب بعد انه سلطة  

واختتم الصالح قائال : فشلوا وهم معارضة وفشلوا وهم سلطة 

 وال يراهن عليهم اال أحمق.

 

تفشل محاوالت ” سبأفون“إدارة 
األحمر نقل الشركة من  حميد

 صنعاء الى عدن

سخر مصدر مطلع في شركة سبأفون من محاوالت التاجر 

حميد األحمر نقل مقر الشركة إلى عدن بدعوى أن 

.  وجودها بصنعاء أصبح غير قانوني  

وقال المصدر إن حميد الذي ظل يتهرب من القانون 

 ويتجاوز القانون أصبح اليوم يتحدث عن القانون ال سيما

بعد أن نجحت اإلجراءات القضائية وكذلك المساهمين في 

الشركة من الحفاظ على الشركة وإيقاف عبث حميد 

.  بممتلكاتها  

ولوح المصدر بكشف المستور عن مخالفات حميد األحمر 

وأسباب وصول الشركة إلى ما وصلت إليه قبل أن يهب 

.  الجميع من موظفين ومساهمين إلنقاذها  

محاوالت حميد نقل الشركة مؤكدا في  وقلل المصدر من

الوقت ذاته أن فاقد الشي ال يعطية وان مجلس اإلدارة 

الجديد ال يلتفت إلى إعالم حميد األحمر رغم احتفاظه بحقه 

 في مقاضاة كل وسيلة إعالمية تحاول اإلضرار بالشركة

وقال المصدر إن قيادة الشركة الجديدة تعمل على ابعادها 

اسية كونها شركة تجارية وال صحة عن أي صراعات سي

  لما تنشره الوسائل اإلعالمية التابعه لحميد األحمر.

قتلى وجرحى من الحزام  5

األمني بانفجار استهدفهم في 

 المحفد بأبين

 3سقط احد جنود الحزام األمني في مديرية المحفد قتيلالً وجرح 

فد آخرين اليوم السبت بانفجار عبوة ناسفة في مديرية المح

.  بمحافظة أبين  

 

وقالت مصادر مطلعة أن عبوة ناسفة زرعها مسلحون استهدفت 

قوات للحزام األمني  التابع لإلمارات في وادي الخيالة غرب 

 مدينة المحفد ، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح أخر بجروح بليغة

 

وكان تنظيم القاعدة هاجم أمس الجمعة معسكر المحفد التابع 

جندي من الحزام وإصابة  14، ما أدى إلى مقتل للحزام األمني 

.  عدد أخرين  

 

كما نجا قائد التدخل السريع بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين 

العميد علي عوض المحوري أمس الجمعة من محاولة اغتيال 

بعبوة ناسفة زرعت في منطقة امفريض على طول الخط الرابط 

دته من المحفد،  بين مديرية مودية ومديرية المحفد خالل عو

.  وأسفر االنفجارعن إصابة أربعة من مرافقيه  
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  إعالمي عدني: معاشيق أولى من مواطن شمالي بسيط ال يهش وال ينش 

 
 

 

توترات في الضالع والقبائل تتداعى لإلنتقام 

 من قتلة الشيخ صالح العتبات ونجله

قال مواطنيين من ابناء العتبات في مريس بالضالع ان 

مسلحيهم قاموا بمحاصرة قسم شرطة الجبارة وقطع خط 

شقران مطالبين بتسليم مدير قسم الشرطة ومعاونيه 

العتبات للنيابة العامة المتهمين بقتلة الشيخ صالح بن صالح 

.  وعدم المماطلة والتالعب بالقضية   

وأكد المواطنيين ان منتسبي القسم قاموا باطالق النار على 

ابناء العتبات المطالبين بتسليم قتلة شيخهم الى النيابة 

ودخلت اشتباكات بين الطرفين اودت بمقتل الشيخ نبيل صالح 

واثنين من ابناء قبيلة بن صالح العتبات وجرح أخيه خالد 

.  شقران المتضامنين مع ابناء العتبات  

المواطنين اكدو ان المنطقة تشهد توتراً غير مسبوق بعد 

تداعي ابناء القبائل والمناطق لإلنتقام قتلة الشيخ نبيل ووالده 

 صالح المعروفان بالمكانة االجتماعية والتواضع وحب الخير

لمنطقة الرابعة فضل واضافت مصادر عسكرية ان قائد ا

حسن اجتمع امس األحد بعدد من القيادات العسكرية في 

معسكر الصدرين لدراسة تداعيات القضية ومحاوة انهاءها 

وسط اصرار من القبائل على محاكمة المتهمين وتفعيل 

.  العدالة اغائبة في المنطقة  

ستنكار واسع لحملة مالحقة 
 الشماليين واغالق محالتهم بعدن

الحملة األمنية التي شنتها قوات الحزام األمني في لقيت 

العاصمة عدن وبعض محافظات الجنوب لمالحقة المواطنيين 

الشمالييين والزج بهم الى السجون واغالق محالتهم موجة 

.  استنكار واسعة لدى المجتمع والساسة الجنوبيين  

وبدالً من اتجاه قوات الحزام األمني لحماية مدينة عدن 

ات الجنوب من اإلرهاب الذي يضربها باستمرار ومحافظ

اتجهت نحو المواطنيين الشماليين في وقت تزامن معه هجوم 

لعناصر القاعدة على معسكر الحزام األمني في المحفد وقتلت 

.  جندي من قوات الحزام 35قرابة    

أكبر ” الشرق األوسط“وقامت هذه القوات  بإغالق مطعم 

بعض عماله إلى جهة مجهولة،  مطاعم المدينة، واقتادوا

باإلضافة إلى احراق عدد من األكشاك المملوكة لشماليين 

.  بالقرب من مستشفى النقيب  

وللتخفيف من الممارسات الالمسئولة من قوات الحزام في 

عدن بالذات وجه الرئيس عبدربه منصور هادي حكومته 

ونائب رئيس وزراء حكومته وزير الداخلية أحمد الميسري 

محافظي المحافظات الجنوبية ، بالعمل على إيقاف أي و

. تعسفات تطال ابناء الشمال  

  

 

دعا اعالمي وناشط عدني قوات الحزام األمني بدن لإلتجاه 

الى قصر المعاشيق لإلنتقام من المجازر التي تحل بهم وترك 

.  المواطن الشمالي يعيش حيث ال عالقة له بذلك  

 

معاشق :”امة عدنان ،في تغريدة وقال االعالمي العدني أس

.  أولى من مواطن شمالي بسيط ال يهش وال ينش  

 

واشار الى ان اتخاذ القرارات التي تضر الجنوب مركزه 

معاشيق ،المسئول الشمالي الذين يتحكم بشأن الجنوب موقعه 

.  معاشيق ،أما الحوثيون فموقعهم معروف  

 

ن الغلبان ودعا االعالمي اسامة عدنان الى ترك المواط

وشأنه فهو يصرف على أسرته بشوال البطاطا والبصل 

.  والطماطم  

.  واكد من لقي في نفسه الشجاعة فليذهب إلى معاشق  

 

سياسي جنوبي: معسكرات 

الشرعية في #عدن مهمتها 

 محاربة شعب #الجنوب

اتهم ناشط سياسي جنوبي قوات الشرعية في العاصمة عدن 

األمني وعمليات اإلغتياالت والعمليات اإلنتحارية بافتعال اإلنفالت 

التي تتعرض لها العاصمة عدن داعياً الى اخرج هذه المعسكرات 

.  منها  

 

مالم يتم اخراج معسكرات وقال الناشط السياسي ابو وليد الغامدي 

الشرعية من عدن وهللا ثم وهللا لن ينعم الجنوبيين باالمن واالمان 

.  ب عدنوسيستمر االرهاب يضر  

 !! 

وأضاف في تغريده له بتويتر قال فيها: لماذا هذه المعسكرات ال 

تفتح جبهات مع الحوثي في الشمال؟، الن مهمتها محاربة شعب 

الجنوب، حكومة الشرعية تقتل وتغتال وتفجر منسوبي قوات 

المقاومة الجنوبية بإسم الوحدة وشرعية هادي الفندقية ومنسوبي 

وبية يحاربون الحوثي واالرهاب في المحافظات قوات المقاومة الجن

. الشمالية بإسم الوحدة وشرعية هادي  

  !! 

وتابع قوله: حتقول لي فيها جنوبيين حقول لك من نكب الجنوبيين 

.  غير الجنوبيين انفسهم ؟ 83عام   

 

وأختتم تغريدته قائاًل: حان الوقت ان تتوحد قوات المقاومة 

والشرعية للقضاء على الوحدةالجنوبية لمحاربة الحوثي  ” 

ال زالت تصدر  49الجعدي : عصابات حرب 

 مشاريعها وارهابها للنيل من القضية الجنوبية

اسة المجلس اإلنتقالي الجنوبي قال عضو هيئة رئ

أغتال  1411فضل الجعدي في اواخر يوليو أ.

االخوان المسلمين اللواء عبدالفتاح يونس قائد 

لسابق على يد مليشيات ابو اركان الجيش الليبي ا

عبيده بن الجراح الممولة من دولة قطر ، كونه 

رفض فتح معسكرات تدريب للجماعات اإلرهابية 

.  اإلخوانية في االراضي الليبية  

مايجري اليوم في اليمن من فتح معسكرات لتدريب 

الجماعات اإلرهابية بتمويل قطري وعبر ادوات 

خطير له دالالته حزب اإلصالح اإلخواني هو مؤشر 

. الدامية   

وأضاف في تغريده له بتويتر عبر فيها عن خالص اساه لفقدان هامة جنوبية مهمة وهو أبو اليمامة قال فيها: تلقينا 

بحزن عميق وأسى بالغ نبأ إستشهاد القائد منير ابو اليمامه اليافعي بعمل ارهابي جبان ..، إن كل عبارات الحزن وااللم 

.  قف عاجزة ازاء هذه الخسارة الفادحة التي منينا بها جميعابكل كلماتها ت  

وتابع: خاليا المتأسلمين المدعومين من قطر بدأت بتنفيذ مخططها المعادية للقضية الجنوبية ومواصلة حلقاتها 

. اإلجرامية في العاصمة عدن،  

  

.  نتخلى عنهدماء وأرواح شهدائنا وجرحانا لن تذهب هدراً ورد الفعل حٌق لنا ولن   

وعلق على أرواح الشهداء قائال: رحم هللا شهدائنا وشفى جرحانا وعهداً لهم لن نكون إالّ مشاريع شهادة للوطن، ان 

ال زالت تصدر مشاريعها وارهابها للنيل من القضية الجنوبية  83المؤامرة على الجنوب مستمرة وان عصابات حرب 

.  الدولةواستحقاقات الشعب في الحرية وإستعادة   

 

وأختتم التغريده بقوله: غير ان ارادة وتصميم شعبنا ودماء الشهداء الزكية ستظل الحارس االمين الهدافنا النبيلة 

.  ومهما بلغت التحديات فلسوف ننتصر   
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 صحيفة بريطانية تكشف عن صراع السيطرة على مطار عدن وتنذر بتوقفه

كشفت صحيفة اندبدنت البريطانية بنسختها العربية عن موجة صراع 

.  نفوذ لالستحواذ على خدمات األرضية في مطار عدن الدولي  

 

تقرير لها أن أروقة مطار عدن الدولي )جنوب  وقالت الصحيفة في

البالد( تشهد بروز موجة صراع نفوذ لالستحواذ على خدماته 

األرضية، ما دفع مئات اآلالف من المسافرين، ُجلّهم من المرضى 

 والطالب، للشكوى من سوء الخدمات التي كان يفترض تقديمها لهم

 . 

سافرين اليمنيين جراء وعالوة على المشاكل الجّمة التي ترافق الم

إغالق معظم المطارات في البالد وغالء أسعار التذاكر، فإن السباق 

على الخدمات األرضية يهدد المطار الدولي والمنفذ الرئيسي لليمنيين 

بالتوقف نهائياً، بعدما أحدث هذا الصراع موجة اضطرابات في 

  . أعماله ومنها تأخر الرحالت وإضرابات الموظفين وغيرهما

 

والخميس الماضي، نظّم عمال وموظفو شركة الخطوط الجوية 

اليمنية )الناقل الحكومي( في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة 

إيقاف ”اليمنية عاصمة مؤقتة للبالد، وقفة احتجاجية للمطالبة بـ

وهو ما ”. التجاوزات لقوانين الطيران المدني ودعم الناقل الوطني

ينذر بإيقاف خدمات المطار الذي يعد،  اعتبره مراقبون مؤشراً 

باإلضافة إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت، المنفذان الجويان 

.  الوحيدان بعدما تسببت الحرب في تعطيل معظم المطارات اليمنية  

 

د، فيما تواصل شركات الطيران الدولي األخرى توقفها عن تسيير رحالتها الجوية إلى ويستقبل المطاران بشكل يومي الرحالت الجوية للخطوط الجوية اليمنية إلى مطارات القاهرة وجدة واألردن والهن

. داخل اليمن منذ اندالع الحرب في البالد قبل أربع سنوات  

  

.  بها باعتبارها الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، تعتبر العمليات التشغيلية للخدمات األرضية في مطار عدن الدولي، حكراً عليها بناًء على المواثيق المعمول  

 

بالحفاظ على الناقل الوطني وإيقاف التصاريح غير القانونية والتجاوزات المخالفة لقوانين الطيران المدني في البالد“وفي بياٍن لها، طالبت نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية الرئيس اليمني  ” 

.  الرفض القاطع لتدمير مؤسسات الدولة لحساب شركات خاصة“بجوار المطار عن وعبّرت خالل وقفة احتجاجية نظمتها  ” 

 

  شكاوى

.  وشكا عدد من المسافرين من تأخر الحصول على أمتعتهم الخاصة عقب وصولهم من رحالت خارجية إلى مطار عدن  

إحداث مشكالت عدة للمسافرين. وأشار إلى أن سبب اإلضراب يعود إلى صدور قرار بإدخال شركة تجارية ، إن إضراب العمال بالمطار تسبب في ”اندبندنت عربية”مصدر في مطار عدن قال لـ

.  جديدة للخدمات األرضية في المطار  

ب وساحة المطار والنقل واألسطول احتجاجات عمال وموظفي المطار، تصاعدت عقب وصول معدات الخدمات األرضية الخاصة بالركا“ولفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن 

نية، فيما كان يفترض أن تظل حكراً على الناقل الوطني واألمتعة والخدمات الفنية األخرى، التابعة إلحدى الشركات الجوية المحلية التي دخلت الخدمة مؤخراً وتتبع نافذ مقرب من الرئاسة اليم

.  للقوانينمخالف “، بحسب المصدر. وأكد أن هذا اإلجراء ”الرسمي ” 

 

 خالف ينذر بالتوقف

.  دالً عنهاقال سالم جباري، مدير اإلعالم في الخطوط الجوية اليمنية، إن األخيرة تواجه مؤامرة للقضاء عليها وإدخال شركات تجارية خاصة للخدمة ب  

الخدمات األرضية للمطار، خالفت قوانين االتفاق مع الناقل الوطني، وهو ما يهدد بتوقف خدمات الحكومة اليمنية بمنحها تصريحاً لشركة تجارية بإدخال معدات “أن ” اندبندنت عربية”وأضاف لـ

.  طيران اليمنية وحرمان ماليين اليمنيين من السفر ” 

.  مثل هذا اإلجراءالخطوط اليمنية وجهت خطابات متكررة إلى الحكومة تتضمن توضيحاً للمخالفات القانونية والصعوبات المترتبة على شرعنة “وأوضح أن  ” 

 

 قرار خمالف

دائرة المحيطة بالرئيس اليمني، بغض النظر عن يقول الباحث االقتصادي عبد الواحد العوبلي، إن قرار منح الخدمات األرضية لشركة تجارية خاصة، تم بناًء على نفوذ صاحبها وقربه من ال

.  المنافسة التي تخدم المسافر  

 

في كل مطارات البالد، وعليه ئة الطيران اليمنية مخالف للقوانين واألنظمة الدولية التي تعطي الشركة الوطنية امتياز النقل الجوي، باإلضافة إلى الخدمات األرضية قرار هي“وأوضح العوبلي أن 

.  فال يحق لشركة طيران تجارية خاصة االستيالء على هذا االمتياز من الناحية القانونية  

” 

اشئة أن تحل محل الناقل كون الشركات الخاصة غير قادرة مالياً وفنياً، بحكم اعتمادها الكامل على كادر أجنبي لتشغيل طائراتها، فكيف يمكن لشركة خاصة صغيرة ن عالوة على“ويرى أنه 

. الوطني ذو الخبرة الطويلة واإلمكانات الفنية والبشرية  

 ” 

السيناريو األرجح حدوثه في حال تمكنت شركات الطيران الخاصة من الحصول على عقد احتكار الخدمات األرضية “ه مطار عدن، قال وعن المآالت المترتبة على بروز هذا الصراع الذي يشهد

، األمر الذي سيكلف نفقات كبيرة لديها كماً ونوعاً في مطار عدن الحكومي هو قيامها بإعادة استئجار معدات الخطوط الجوية اليمنية نفسها واالعتماد على كوادر أجنبية بحكم عدم وجود كادر 

  .”النقل الجوي الدولي المعمول به سيتجرع أعباءها مضاعفة المواطن اليمني الذي يرغب بالسفر، سواء عبر أسعار تذاكر غالية أو مستوى خدمات متدنية ال ترتقي إلى معايير
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حركة أحرار عدن تدين اإلعتداء على 

المواطنيين الشماليين وترحيلهم من 

 عدن

حملة ترحيل العمالة والمواطنيين الشمليين من العاصمة عدن معتبرة ذلك تعدياً وانتهاكاً دانت حركة أحرار عدن الثورية 

.  لحقوقهم المشروعة  

وقالت الحركة في بيان لها تلقى المشهد الجنوبي األول نسخة منه ان مايحدث في عدن والمحافظات الجنوبية من 

. اعمال غريبة تسيئ لمدينة عدن على مر التأريخإنتهاكات ضد مواطنيين بسطاء من محافظات شمالية تصرفات و  

 

 نص البيان

 بيااااان هام وعاجل

تتابع حركة أحرار عدن ما يحدث في عدن وبعض المحافظات الجنوبية من إنتهاكات ضد مواطنين بسطاء من محافظات 

 شمالية،

التي تسيء ألبناء عدن ولتاريخ المدينة وفي هذا الوقت العصيب تدين حركة أحرار عدن هذه التصرفات الغريبة والشاذة 
التي كانت دائماً وأبداً الحضن الدافئ لكل من يلجأ إليها، وفي الوقت نفسه تدعو حركة أحرار عدن كل أبناء المدينة إلى 

رفض هذه السلوكيات وإدانتها وحماية النازحين وايقاف كل هذه التصرفات والتعامل مع مرتكبيها بالطرق والوسائل 
. اسبةالمن  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

المجلس اإلنتقالي يدعو لهبة جنوبية تقتلع الشرعية 
 ومسؤوليها من عدن

كشف نائب المجلس اإلنتقالي الجنوبي عن شخصيات 

هامة كانت مستهدفة في معسكر الجالء بعدن 

بالضربة الحوثية التي اودت بحياة القائد منير اليافعي 

.  والعشرات اآلخرين  

 

وقال بن بريك ان قائد قوات التحاالف وقيادات في 

المجلس اإلنتقالي الجنوبي كانو ضمن المستهدفين 

مؤكداً ان الشرعية لها صلة بهذا اإلستهداف فضحته 

اطقمهم وجنودهم الذين انتشرو في العاصمة بعد 

الضربة بقليل محاولين السيطرة عليها وطرد 

.  المجلس اإلنتقالي   

ريك الصحفي حول جريمة استهداف معسكر الجالء أنه لم يكن المستهدف الشهيد ابو اليمامة فقط بل وقال هاني بن ب

المخطط كان تُضرب المنصة والتي كان من المفترض تواجد قيادة التحالف وقيادة المجلس االنتقالي والقيادات العسكرية 

.  فيها  

لعميد ابو اليمامة نزل من المنصة الستقباله بالقرب من وأضاف بن بريك بأن قائد التحالف وصل لبوابة المعسكر وا

. حرس الشرف بخلف المنصة  

  

وأشار بن بريك إلى أن أطقم عسكرية تابعة لشرعية أنتشرت بعد التفجير مباشرة لسيطرة على عدن لتوقعهم ان 

.  الصاروخ سيقتل قيادة التحالف والمجلس االنتقالي السياسية والعسكرية . 

ك الى أن العملية االرهابية لتفجير مركز شرطة الشيخ عثمان وعملية المحفد مرتبطة بعملية معسكر الجالء ونوه بن بري

.  لنشر الفوضى والسيطرة على الجنوب  

  

.  وأضاف بن بريك بأن هناك هبة جنوبية ولسنا دعاة حرب وإذا فُرضت علينا نحن رجالها  

قوات الحزام األمني تفرض 

كل مسافر لاير على  02222

 من مطار عدن الدولي

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تعرض عدد من المواطنيين المسافرين فجر اليوم السبت لنهب 

اموالهم من قبل قوات الحزام األمني المرابطة في النقطة األمنية 

.  القريبة من مطار عدن   

 

وقال مسافرين للمشهد الجنوبي األول ان جنود الحزام األمني 

كانوا في طريقهم الى مطار عدن للسفر مسافر  3منعو أكثر من 

الى الخارج معظمهم حاالت مرضية ورفضت مرور اي مواطن اال 

.  لاير على كل فرد 14444بدفع مبلغ مالي يتجاوز   

 

المسافرين اكدو انهم تعرضوا لإلذالل من من قبل قوات الحزام 

داعيين الحكومة والتحالف الى التحرك تجاه هذه التصرفات 

لة والتي تعكس مدى تحويل األمن في عدن الى وسيلة الالمسؤول

.  للنهب والسلب   

 

الجدير ذكره ان اموال واراضي المواطنيين في العاصمة عدن 

اصبحت في اآلونة األخيرة عرضة للنهب والسلب من قبل 

عصابات تورطت قيادات في الحزام األمني بالضلوع خلف هذه 

  العمليات.

 

لطرد بامعلم: الهبة الشعبية 

حكومة الشرعية إنتصار 

 لشهداء الجنوب

 

وصف قيادي وسياسي جنوبي بارز الهبة الشعبية الجنوبية ضد 

.  حكومة الشرعية باإلنتصار لدماء شهداء الجنوب  

 

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي احمد بامعلم ان هبة 

 الجنوبيين الشعبية ضد حكومة الشرعية انتصاراً لدماء شهدائنا

 

هبة الجنوبيين الشعبية ضد :”وأكد بامعلم في تغريدة له بتويتر 

حكومة الشرعية المخترقة من قبل االخونج تأتي انتصاراً لدماء 

.  شهدائنا األبرار   

 

لذا لزم االصطفاف والتكاتف في هذه المرحلة :” واضاف 

.  المفصلية من تاريخ ثورة الجنوب  
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الشعبية منها طرد حكومة الشرعية واخراج أهداف تحددها الهبة  10

 معسكراتها من عدن

اصدرت جماهير الهبة الشعبية للقوى والمكونات والجماهير الجنوبية اليوم الثالثاء بيانا اكدت فيه على 

العمل دون كلل او ملل لإلنتصار للدماء الزكيه التي اريقت من قبل قوى الهيمنة واالرهاب اليمنية ضد 

.  وابناءه شعب الجنوب   

واكد بيان الهبة الشعبية انه وعلى الرغم مما أبداه الشعب الجنوبي، من حسن النية، ووفائه لألشقاء 

في التحالف وخوض معركة االنتصار للمشروع العربي، وإنهاء االنقالب الحوثي، وتقديم آالف 

ن ال حرب لهذه الحكومة في سبيل ذلك، إالّ ان كل الشواهد والوقائع على األرض اثبتت أ الشهداء 

.  سوى حربها ضد الجنوب وشعبه، واستهداف رموزه وقيادته في أبشع حرب ال أخالقية وال إنسانية  

ودعاء بيان الهبة ما وصفها بمنظومة حكومة االحتالل مغادرة العاصمة عدن وكل مدن الجنوب فوراً، 

خاصةواخراج الوحدات العسكرية الشمالية من الجنوب عامة ومن عدن   

وأكد البيان أن جرائم القتل واإلبادة الجماعية واإلرهاب والتصفيات الجسدية والترويع والتنكيل، التي 

.  م، لن تسقط بالتقادم1884مارستها قوى النفوذ الشمالية بحق شعبنا منذ عام   

.  لزكيةوفيما يلي نص البيان الصادر عن الجماهير المحتشدة في الهبة الشعبية لالنتصار للدماء ا  

.  سان والهوية الجنوبيةخمس سنوات مرت ومازالت الحرب الضروس، التي تشنها القوى اليمنية المختلفة على شعبنا، مستمرة بل وتزداد ضراوة مستهدفة الوجود، واالن  

رع فيما بينها، إالّ أنها في واقع األمر، تتشارك وتلتقي في عدائها واستهدافها ورغم ما تدعيه قوى صنعاء وحلفاؤها من قوى االحتالل والهيمنة، واإلرهاب، والتطرف، من أنها تتقاتل وتتصا

.  م1883للجنوب وشعبه لتواصل بذلك حربها المستمرة ضد وطننا، منذ احتالله في يوليو األسود من العام   

ن النية، ووفائه مع األشقاء في التحالف في خوض معركة االنتصار للمشروع العربي، وإنهاء وعلى الرغم مما أبداه شعبنا الجنوبي، الصابر المكافح، وقيادته السياسية والعسكرية، من حس

الوقائع على األرض أن ال حرب لهذه الحكومة سوى االنقالب الحوثي، وإعادة سلطة الحكومة اليمنية إلى صنعاء وتقديم آالف الشهداء في سبيل ذلك، إالّ إنه ثبت وبحسب ما أكدته الشواهد و

.  ها ضد الجنوب وشعبه، واستهداف رموزه وقيادته في أبشع حرب ال أخالقية وال إنسانيةحرب  

يلة من الشهداء، من خيرة أبنائه الشرفاء وضمن حربها الشعواء والهمجية التي شنتها وتشنها منظومة االحتالل على شعبنا، واستهداف قياداته ورموزه، قدم شعبنا جراء ذلك قوافل طو

وتشاركت وتعاونت في تنفيذهما مليشيا الحوثي يد القائد الفذ منير محمود اليافعي أبو اليمامة ورفاقه، الذين ارتقوا إلى هللا شهداء في عمليتين إرهابيتين غادرتين تزامنتا معاً، وآخرهم الشه

.  طن الجنوبي من أقصاه إلى أقصاهوداعش وحكومة اإلخوان والقوى المتعاونة معها من أعداء الجنوب، وهي الجريمة التي اهتز لها الو  

ضرار بوطننا وتدمير مؤسساته، ومصادرة كما تسببت الحرب والممارسات التآمرية التي قامت بها وتديرها الحكومة اليمنية، التي استضافها شعبنا على أرضه وفي عاصمته عدن في اإل

.  حقوق شعبنا والتنكيل به وتجويعه وإذالله  

لباسلة وتهيئة واضحة على بقاء هذه الحكومة هو تمكين للتنظيمات اإلرهابية، والمليشيات، واستمرار الفوضى، وتهديد االنتصارات التي حققها شعبنا ومقاومته ا وعليه ولما كان الصبر

فيما الهدف هو تمكين مواطني دولة االحتالل مجدداً، من الوظيفة  إلعادة االحتالل وقواته إلى الجنوب عبر قوافل ال تتوقف من الخاليا النائمة، والعناصر اإلرهابية، تحت مسميات مختلفة

الكفيلة بالحفاظ على مصالحه وهويته وتاريخه  العامة على حساب مصالح أبناء الجنوب، فإن شعبنا وفي هذه اللحظة الفارقة والفاصلة من تاريخ ثورته يعلن عن نفاد صبره، ويتخذ قراراته

.  ود تعلن التاليوكرامته، وعليه فإن هذه الحش  

 

 أوالً: على منظومة حكومة االحتالل مغادرة العاصمة عدن وكل مدن الجنوب فوراً 

 

تقالي بواسطة ممثلهم المفوض شعبياً المجلس االن-ثانياً: دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي واألشقاء في التحالف العربي لنقل كامل السلطات على أرض الجنوب سلمياً، وتمكين الجنوبيين 

من إدارة أرضهم ومواردهم بسالسة دون تأخير، فإرادة شعبنا الفوالذية التي تمثلها هذه الجماهير لن تقبل بغير تنفيذ مطالبها -الجنوبي  

 

 ثالثاً: إخالء كافة الوحدات العسكرية الشمالية المتمركزة أرض الجنوب، ونقلها إلى جبهات الحرب ضد الحوثي في الشمال

 

قوات الدعم واإلسناد، واألمن في عدن لحماية تنفيذ اتفاقية اللجنة الثالثية بين )سلطة الرئيس هادي ودول التحالف( بإخراج كافة المعسكرات من العاصمة عدن إلى الجبهات، باستثناء رابعاً: 

 أمن واستقرار المدينة، كما هو متفق عليه

 

شخصيات السياسية الجنوبية، والقيادات المدنية والعسكرية والدبلوماسية العاملة في أجهزة السلطة بمختلف مستوياتها، لالنحياز إلى خامساً: تدعو الجماهير المحتشدة كافة المسؤولين وال

 شعبها واالنتصار لمطالبه، فالجنوب في لحظة فارقة ولن يكون إالّ بكل ولكل أبنائه

 

، ومصدر كل سلطة وشرعيتها، ونؤكد إصرار شعبنا، وتمسكه الحاسم، بحقه المشروع في استعادة سيادته ونيل استقالله، سادساً: شعب الجنوب هو صاحب السيادة على كامل ترابه الوطني

م1884مايو  11وإعادة بناء دولته الوطنية الفيدرالية المستقلة على كامل ترابه الوطني بحدودها المتعارف عليها دولياً قبل   

 

وقضيته محتشدة تمسكها بإعالن عدن التاريخي، ودعمها الكامل للمجلس االنتقالي الجنوبي، ووقوفها خلفه باعتباره الممثل السياسي عن شعب الجنوبسابعاً: تؤكد الجماهير الجنوبية ال  

 

 ثامناً: تؤكد الجماهير المحتشدة دعم شعب الجنوب الكامل للتحالف العربي بما يحفظ امن واستقرار الجنوب والمنطقة،والعالم

 

ومحاربته واجب ديني وأخالقي ووطني، تجديد موقف شعب الجنوب الرافض للتطرف واإلرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وتؤكد بأنه آفة خبيثة وعدو لدود للحياة، ال دين له وال وطن،  تاسعاً:

م واإلبالغ عنهم، وتحصين المجتمع من فكرهموتجريم كل من ينشر فكر متطرف أو ينتسب إليه أو يدعمه أو يتستر على حامليه، وإعالن البراء منهم وعزله  

 

م، لن 1884ى النفوذ الشمالية بحق شعبنا منذ عام عاشراً: تنوه الجماهير المحتشدة أن جرائم القتل واإلبادة الجماعية واإلرهاب والتصفيات الجسدية والترويع والتنكيل، التي مارستها قو

حتى تحقيق كافة مطالبها، وتحذر من اي محاولة عبثية لالستفزاز واالستكبار سيواجهها شعبنا بعزيمة فوالذية تنتصر وال تنكسرتسقط بالتقادم، وتؤكد أنها ستصعد احتجاجاتها   

 

 صادر عن الجماهير المحتشدة في فعالية

 الهبة الشعبية لالنتصار للدماء الزكية

أغسطس 3العاصمة عدن الثالثاء   
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االنتقالي الطيران اإلماراتي يساند قوات 
 ضد قوات هادي في عدن

 كشفت مصادر مطلعة ، عن تحليق طيران حربي لإلمارات، فوق مواقع تابعة لقوات هادي في مدينة عدن،

حلق فوق أجواء اللواء الرابع حماية رئاسية، أكثر من “وقالت المصادر ، إن طيرانا حربيا رجحت أن يكون إماراتيا، 

، في إشارة لقوات الحزام األمني المدعومة من ”المجلس االنتقالي الجنوبي“الجارية بين مرة، في ظل التوتر المواجهات 

.  اإلمارات  

الحزام “وشهدت مدينة عدن، اشتباكات بين قوات الحرس الرئاسي التابعة لحكومة هادي، ومجاميع تابعة لقوات 

جرحى من الجانبين، وفقا للمصادربالقرب من ملعب الحبيشي بمنطقة كريتر، أسفرت عن سقوط قتلى و” األمني  “ 

 

الطيران أطلق قنابل مضيئة، لكشف مواقع تابعة للواء الرابع حرس رئاسي في مديرية سعد، “وبحسب المصادر فإن 

 ”شمال مدينة عدن

ان فوقها التابع لكتيبة االستطالع باللواء الرابع، كان أبرز المواقع العسكرية التي رمى الطير” التبة“وأشار إلى أن موقع 

.  قنابل ضوئية، لكشفها  

 

المدعومة إماراتيا، في محيط هذه المنطقة، بعد إعالن ” الحزام األمني“يأتي ذلك، في ظل انتشار كبير لقوات ما تسمى 
.المجلس االنتقالي في بيان رسمي األربعاء، استنفار قواته ودعوتها إلسقاط حكومة هادي وقصر المعاشيق  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

االتحاد األوروبي يحذر من استهداف 
 المؤسسات في عدن

وجه االتحاد األوروبي انتقادات 

إلى قوات الحزام األمني المدعومة 

من اإلمارات على خلفية 

التي شهدتها مدينة   األحداث

عدن الثالثاء ومحاولة اقتحام 

،  قصر المعاشيق الرئاسي  

وفي بيان لها، عبرت متحدثة 

العليا لألمن باسم الممثلة 

والسياسة الخارجية فيديريكا 

موغيريني عن أسف االتحاد 

تصاعد العنف في ”األوروبي لـ

مدينة عدن اليمنية منذ األسبوع 

، الماضي  

 ” 

ما “، مضيفا أن ”خطورة ما ورد في عدة تقارير حول التحريض ضد المؤسسات والهجمات االنتقامية“وأشار البيان إلى 

المدنيين، الذين يدفعون منذ زمن ثمن غالياً لهذا الصراعيحدث يفاقم معاناة  ” 

يضيف االتحاد األوروبي صوته إلى دعوة المبعوث الخاص لألمم المتحدة لجميع األطراف “وتابعت المسؤولة األوروبية: 

،  بوقف العنف والدخول في حوار على الفور ” 

 

، الفتا بدوره ”تصعيدا عسكريا مقلقا“غاريك، ما جرى في عدن واألربعاء، اعتبر المتدث باسم األمم المتحدة، ستيفان دو

.  إلى  موقف للمبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث أبدى فيه مخاوفه حيال اشتباكات وقعت حول القصر الرئاسي  

عدن: سقوط قتلى وجرحى  
وقوات الحماية الرئاسية 

تسيطر على أجزاء واسعة من 
 كريتر

 

  

 

 

 

 

 

 

مصادر مطلعة أن مواطناً قتل على األقل فيما أصيب آخر أفادت 

بتجدد المواجهات اليوم الخميس، بين قوات الحماية الرئاسية 

.  الموالي لإلمارات” المجلس االنتقالي الجنوبي”و  

 

إن مدنيا قتل خالل اشتباكات اندلعت في مناطق ” وقالت المصادر 

ات الحماية محيطة بقصر المعاشيق بكريتر خالل مالحقة قو

.  الرئاسية  

 

وأوضحت المصادر أن قوات الحماية الرئاسية بسطت سيطرتها 

على مناطق واسعة من كريتر وصوال إلى المدخل الشمالي 

.  للمديرية  

 

التابع لالنتقالي ” الحزام األمني“وأشارت إلى أن عناصر من 

هاجموا مواقع في كريتر من مدخل مدينة المعال الخاضع لسيطرة 

.  المجلس االنتقالي   

 

وكان المجلس االنتقالي قد أعلن الليلة الماضية الحرب على 

.  حكومة هادي داعيا إلى إسقاط قصر المعاشيق  

 

الشيخ هاني بن بريك يحرج 

حزب اإلصالح اإلرهابي ويظهر 

هنا متوعداً تطهير عدن من 

 فلول اإلخوان

االنتقالي نائب رئيس المجلس  –دحض الشيخ هاني بن بريك 

مزاعم اعالم وأبواق حزب االصالح االخونجي عن  –الجنوبي 

.  مغادرته الى االمارات  

 

وبثت وسائل اعالم إخونجية اخبار تزعم ان االستاذ هاني غادر 

الى االمارات، وهو ما دحضه مؤكدا انه في الصفوف األولى الى 

.  جانب ابطال ورجاالت المقاومة الجنوبية في عدن  

 

االخونج على بث الشائعات واالراجيف ويتبعون أساليب  ويعتمد

اإلرهاب والتخويف وحمالت التشويه بهدف التثبيط وإيقاف 

األرض . معركة استعادة   
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المجلس االنتقالي يؤكد على مواصلة النفير 

نحو معاشيق إلسقاط حكومة اإلرهاب 

 وتخليص هادي من هيمنة حزب اإلصالح

 

 ةيالجنوبي على الدعوة للنفير العام والتوجه إلسقاط حكومة اإلرهاب والفساد الموال أكد المجلس االنتقالي

.  لحزب اإلصالح اإلرهابي ووضع حد لما تقوم به من عبث تجاه شعبنا  

 منةيمن ه صهايهادي، وتخل سيالرئ ةيأكد في بيان أصدره مساء األربعاء ، على المحافظة على شرع كما

  . حزب اإلصالح اإلرهابي

واإلمارات  ةيالسعود ادةيالشراكة في الحرب مع دول التحالف العربي بق ةيالمجلس التأكيد على استمرار وجدد

 في محاربة ووقف المد الحوثي ومحاربة اإلرهاب

هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي، مساء اليوم األربعاء، اجتماعا استثنائيا، برئاسة األستاذ هاني  وعقدت

يك، نائب رئيس المجلس، وقد صدر عن االجتماع البيان التاليعلي بن بر  

م1418/9/2االربعاء الموافق  وميرئاسة المجلس االنتقالي المنعقد  ئةيصادر عن االجتماع االستثنائي له انيب  

.  شعبنا الجنوبي األبي ريجماه اي  

 اساتيتحملها بسبب س مكنيبها شعبنا والتي وصلت إلى مرحلة ال  مريالتي  قةيظل هذه الظروف الدق في

تجاه شعبنا  ةيوالتي زادت من معاناة الناس بسبب عدم الشعور بالمسؤول ةيالحكومات المتعاقبة في الشرع

 ةيواألمن ةيوالخدم ةيشيالمع اةيحبهذه المعاناة التي حاصرته في كافة مناحي ال غرقيوممارسة الفساد وتركته 

التي فوضه بها شعب الجنوب، وبعد أن  تهيبمسؤول اميوالتي فرضت على المجلس االنتقالي الق رها،يغو

اتهاياستنفد المجلس كل الوسائل للعمل مع تلك الحكومات من أجل تحملها لمسؤول  

ي وفي إن هذه الجهود لم تلق لها هذه الحكومات باالً، بل زادت من حدة مؤامراتها على شعبنا الجنوب ولألسف

وإفساح المجال للحوثي للعودة  ن،ييمع الشمال للحوث ةيلجبهات القتال على الحدود الجنوب مهايمقدمتها تسل

 عييفي تش نيشعبنا العزل المشارك بناءباالعتداء بالرصاص الحي على أ وميللجنوب. كما وقامت في هذا ال

مامةيمحمود أبو ال ري/ منديالقائد العم ديمعسكر الجالء وفي مقدمتهم الشه مةيسقطوا في جر نيالشهداء الذ  

رئاسة المجلس اآلتي:ـ ئةيهذه التطورات فقد أقرت ه وأمام  

إلسقاط حكومة اإلرهاب  قيإلى معاش عيالعام لشعبنا الجنوبي ومقاومته وتوجه الجم ري: الدعوة للنفأوالً 

المحافظة على  ديابي ووضع حد لما تقوم به من عبث تجاه شعبنا مع تأكلحزب اإلصالح اإلره ةيوالفساد الموال

حزب اإلصالح اإلرهابي منةيمن ه صهايهادي، وتخل سيالرئ ةيشرع  

 ةيالمملكة العرب ادةيالشراكة في الحرب مع دول التحالف العربي بق ةيالمجلس على استمرار دي: تأكاً يثان

المتحدة لمحاربة ووقف التمدد الحوثي الفارسي في المنطقة، وكذا استمرار  ةيودولة اإلمارات العرب ةيالسعود

 الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب

للوقوف مع حق شعب الجنوب  ةيالجنوب ةيواألمن ةيالمجلس قادة وضباط وأفراد الوحدات العسكر دعوي: ثالثاً 

حق تحت أي ظرفالعادلة، وعدم االنجرار في مواجهة هذا ال تهيوقض . 

في كل محافظات الجنوب  ةيوالخدم ةيالمجلس االنتقالي محافظي ومدراء األمن واإلدارات الحكوم دعوي: رابعاً 

وبصورة فاعلة كالً في نطاق اختصاصه المكاني، ومواجهة  ةيوالخدم ةيفي أداء مهامهم اإلدار ةيلالستمرار

مسؤوالً أمام الشعب كونيس لكعن ذ تقاعسيالمجلس بالمقابل إن كل من  ؤكديالفساد بكل أشكاله، و  

في  نيأرواح وممتلكات وكافة حقوق أشقائنا من أبناء الشمال المتواجد ةيالمجلس على حما ؤكدي: خامساً 

.  بأمن واستقرار الجنوب خليالجنوب، وبما ال   

 ديبها لمز مريالتي  قةيناء شعبنا بهذه الظروف الدقكل أب دعويالمجلس بأن الجنوب لكل أبنائه و ؤكدي: سادساً 

وأمنه واستقراره تهيبقض نيمن التالحم والتكاتف وعدم ترك أي فرصة للمتربص  

والخلود لشهداء الجنوب األبطال، الوفاء  

.  للجرحى والشفاء  

.  والكرامة لشعبنا الجنوبي الصامد والعزة  

االربعاء  وميرئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي المنعقد  ئةيعن االجتماع االستثنائي الطارئ له صادر

م1418/9/2  

سياسي جنوبي: التحقيقات 

بأحداث عدن والمحفد 

ستطيح برؤوس من 

 الشرعية

 

أن التحقيقات ” عبدهللا الجعيدي“قال المدون  السياسي والشاعر الجنوبي 

 في تفجيرات عدن والمحفد بأبين ستطيح بعدد من الرؤوس الكبيرة في

 الحكومة 

. الشرعية  

 

التحقيقات في تفجيرات عدن “،: ”تويتر“وأكد الجعيدي  في تغريدة عبر 

والمحفد األخيرة التي ذهب ضحيتها خيرة رجال وأبطال وشرفاء الجنوب 

سوف تطيح بعدد من الرؤوس الكبيرة في شرعية الدنابيع وتنظيم اإلخوان 

 يتخيلها عقل بشر المتأسلمين ومرتزقتهم وستظهر من الفضائح ما ال

”.فأنتظروا ما ستفسر عنه تلك التحقيقات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

القائد ابو همام اليافعي 

 ينجو من محاولة اغتيال

 

استمرارا إلستهداف القيادات الجنوبية تعرض القيادي في المقاومة 

لمحاولة اغتيال مساء امس االحد في منطقة ” ابو همام اليافعي”الجنوبية

.  بالعاصمة عدنبئر أحمد   

 

مصادر مقربة من القائد اليافعي اكدت ان عبوة ناسفة انفجرت في اثناء 

مرور القائد من منطقة بئر فضل عقبها اطالق نار كثيف من مصادر 

. مجهولة  

  

تأتي هذه العملية بعد محاوالت اغتيال عدة تعرض لها ابو همام في العاصمة 

. م1145في حرب عدن ب عدن بعد خروجه من سجن الحوثي حيث اسر  
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قناة العربية تدعم الميسري وحزب اإلصالح 

الذي يهدد وتوعد على شاشتها.. وانتشار 

 مكثف لقوات الطرفين في محيط المعاشيق

 أكد وزير الداخلية في حكومة هادي المهندس احمد الميسري ان الدولة ستتصدى الي اعمال خارجة عن القانون بعدن

 

.  بيان بثته قناة العربية الحدث ان التحالف العربي والحكومة يرفضان مايحدث في عدنوقال في   

 

وجاء بيان التحدي في ظل تحشيد متبادل من قبل المجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات وقوات الحماية الرئاسية 

.  لمعركة فاصلةووصول تعزيزات من الجانبين إلى محيط قصر المعاشيق بالتواهي استعدادا   

وقال شهود عيان في كريتر أن قوات الحزام األمني الموالية ألبو ظبي عززت تواجدها مساء اليوم في محيط قصر 

صورة ” الحزام األمني” ونشر المركز اإلعالمي التابع لـ” معاشيق“المعاشيق، قبل قليل، المزيد من التعزيزات إلى قصر 

.  تعزيزات لقواته التي تقوم باقتحام قصر المعاشيق” اد ورشاشات ثقيلة قال أنها ألطقم عسكرية تحمل على متنها افر ” 

 

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار قوات الحماية الرئاسية في محيط قصر المعاشيق مساء اليوم ، وأفادت المصادر عن 

الكراع ـ وأضافت المصادر ان القوات خروج قوات امنية تابعة أللوية الحرس الرئاسي في مديرية دار سعد الى جولة 

.  نشرت مسلحيها في بعض المباني المطلة على خط عدن تعز  

 

وتشهد العاصمة عدن توترا امنيا وعسكريا عقب اعالن نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي هاني بن بريك عن النفير 
.لى المعاشيق لطرد مليشيا االصالحالعام للقوات الجنوبية ا  

c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

الكشف معلومات جديدة حول استهداف 

حزب اإلصالح اإلرهابي للجنوبيين أمام 

 قصر المعاشيق

 

كشف الكاتب الصحفي السعودي فهد 

العنزي، اليوم، تفاصيل جديدة حول حادثة 

استهداف المدنيين الجنوبيين من قبل 

مليشيات حزب اإلصالح أمام قصر 

.  المعاشيق بالعاصمة عدن  

معلومات ”: “تويتر“وقال في تغريدة عبر 

لدينا مؤكدة أن القوات التابعة لالخونج في 

قصر معاشيق هي من بدأت قتل المدنيين 

.  وجرحت مجموعة منهم  

.  لهذا التحالف يحمل االخونج تبعات أي أعمال عنف قد ينجم عنها إسقاط قصر معاشيق“وأضاف العنزي بالقول:  ” 

دي عن تمنياته أن تجنب عدن أي أعمال عنف لكن إعالم اإلخونج صعدوا في األيام االخيرة ضد وعبر الكاتب السعو

  الجنوب رغم جراحه.

محاولة هجوم فاشلة لميليشيات 

علي محسن األحمر اإلخوانية 

على قوات الحزام األمني في 

 مديرية المنصورة بعدن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

المتواجدة في قصر قالت مصادر مطلعة أن القوات السعودية 

.  المعاشيق بعدن تم إجالءها مساء اليوم األربعاء  

 

وأوضحت المصادر أن السعودية أجلت قواتها من قصر المعاشيق 

عبر فرقاطتين، عقب إعالن االنتقالي النفير العام ودعوته لقواته 

.  اقتحام قصر المعاشيق، أخر قالع حكومة الشرعية بعدن  

 

هادي قالت أن التحالف أعطى االنتقالي وكانت مصادر في حكومة 

. الضوء األخضر لالنتقالي لبدء اقتحام قصر المعاشيق  

 

إلى ذلك ذكرت مصادر إعالمية أن ثالث طائرات عمودية سعودية 

أجلت عدد من وزراء حكومة هادي من قصر المعاشيق الذي 

تحاصره قوات الحزام األمني المدعوم إمارتيا، مشيرة إلى 

.  اخل الحماية الرئاسية في قصر المعاشيقانشقاقات د  

 

القبض على قناصين 

تابعين لحزب اإلصالح 

 بمحيط قصر المعاشيق

 

أكدت مصادر محلية أن قوات الحزام األمني قبضت على عدد من 

.  القناصين التابعين لعلي محسن األحمر  

وقالت المصادر أن القناصين الذين ينتمون لحزب اإلصالح 

عمارة قريبة من مبنى الهجرة والجوازات بمدخل تمركزا في 

. قصر المعاشيق  

  

وبحسب المصادر فإن القناصين نفذوا عمليات قنص على 

 المشيعين ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد أخرين

وأشارت المصادر إلى أن قوات الحزام األمني اقتحموا العمارة 

القناصين  واشتبكوا مع القناصين، مضيفة أنه تم القبض على

.  وجرح أخر  

 




