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 األحداث أبسش

مدارس شبوة … رؼم جراحها 

 ترفض صفمة المرن

اإلنتمالً : الحوثً لٌادي فً 

سٌصل السعودٌة بسالح 

 التحالؾ ذاته

حوادث  3خالل أسبوع.. تسجٌل 

 إلؼتصاب األطفال فً #لحج

إؼتٌال لٌادي فً حزب اإلصالح 

 بمحافظة الضالع
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تواصال لسلسلة االنتهاكات التً تمارسها الملٌشٌات االخوانٌة لامت الموات 

 . الخاصة التابعة لها باعتمال الشٌخ علً سعٌد لدهم الممٌشً

وبحسب المصادر فان الملٌشٌات االخوانٌة اعتملت عضو المجلس المحلً 

 . بمحافظه شبوة الشٌخ علً الممٌشً بعد استدعاه الى نمطة الرمضة فً حبان

واللت عملٌة االعتمال ؼضب واستهجان شعبً حٌث راءوا فً استدراج 

وٌة الملٌشٌات للشٌخ واعتماله حلمة جدٌدة فً مسلسل االنتهاكات الملٌشٌا

 . لالخوان بحك شبوة ومشائخها ومواطنٌها

 

 

 

 

 

االخوان ٌواصلون تجاوزاتهم بحك ابناء شبوة وٌعتملون 

 شٌخ لبلً
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االنتمالً الجنوبً فً أوروبا، أحمد وجه رئٌس دائرة العاللات الخارجٌة للمجلس 

عمر بن فرٌد، رسالة شدٌدة اللهجة إلى ملٌشٌات اإلخوان اإلرهابٌة التابعة 

 .للشرعٌة

ممطعا “ونشر بن فرٌد، عبر حسابه على مولع التواصل االجتماعً توٌتر 

ألحد أبناء لمموش األبطال ٌشرح ما تعرض له من تعذٌب لؽرض انتزاع  مصورا 

همٌة من لبل ملٌشٌات اإلصالح اإلخوانٌة التً ٌدٌرها محافظ شبوة اعترافات و

 .”اإلرهابً بن عدٌو

ستبمون ؼزاة وسٌبمى بن عدٌو ومن معه مجرد عمالء “ولال بن فرٌد معلما: 

ولسوؾ تحرر شبوة لرٌبا بإذن هللا ولن ٌجنً العمالء وأسٌادهم إال الخزي 

 .”والعار

  

 

نتمالً ٌكشؾ موعد تحرٌر شبوة من إللٌادي فً ا

 صالحإلالشرعٌة وحزب ا
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لال كاتب سٌاسً أن ممارسات االخوان فً شبوة تإكد أحد أمرٌن ، أما حصولهم 

وعسكرٌا من لبل التحالؾ بمٌادة المملكة او تمردهم  على دعم ال محدود سٌاسٌا

الكامل على التحالؾ العربً وعجز التحالؾ عن اٌمافهم فً هذا الولت ألسباب ال 

 .نعلمها

فً موضوع له جاء فً سٌاله : ” صالح عامر السحالً العولمً” ولال الدكتور 

ن على التحالؾ ان نعم التحالؾ اتى الستعادة الشرعٌة ولم ٌؤتً لفصل الجنوب ولك

ٌدرن انه اٌضا لم ٌؤت لٌطلك ملٌشٌات االرهاب لتممع ابناء الجنوب وتزج بهم فً 

سجون سرٌه وتمتل االبرٌاء واالطفال وتحاصر المرى وان هذه األعمال االجرامٌة 

تموم بها ملٌشٌات اخوانٌة ٌرى العالم انها مدعومة من التحالؾ ومحسوبة علٌه 

 . األمر وٌماؾ هذا العبث الذي سٌنعكس على المملكة سلبالذلن ٌجب علٌه تدارن 

شعب الجنوب صمد ولاوم وناضل فً ضل نظام عفاش االحتاللً والفرق بٌن 

االمس والٌوم اال ان مستوى االجرام لملٌشٌات االخوان تفوق على ماضً عفاش 

 .وعصابته

 سٌنتصر الجنوب فال خٌارات اخرى لدٌنا سوى النصر

 .ا االمر لبل ان ٌثور بركان عدن وتصل حممه كل الجزٌرة العربٌةمختتما: تداركو

 

فً شبوه هل تتم بدعم التحالؾ ام نتٌجة  ممارسات االخونج

 عجزه عن مواجهة تمردهم
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الوافدٌن من المحافظات الشمالٌة حذر مصدر عسكري الجمعة، من تزاٌد أعداد 

سٌما مؤرب الذٌن ٌتجهون نحو العاصمة عدن، نتٌجة لألوضاع العسكرٌة التً 

 .تشهدها مؤرب والجوؾ بٌن الملٌشٌات وجٌش الشرعٌة

هنان نزوح بشكل كبٌر ألكثر ” لعدن تاٌم“المصدر العسكري رفض ذكر اسمه لال 

م ومؤرب والجوؾ خالل األٌام الؾ أسرة جراء تصاعد المتال فً نه 3333من 

 .الماضٌة

أسرة  3333فبراٌر، أن أكثر من  2ٌناٌر إلى  93وأضاؾ، أنه فً الفترة من 

نزحت فً منطمة نهم بمحافظة صنعاء، ومنطمة صرواح فً محافظة مؤرب، 

 .والمتون فً محافظة الجوؾ فً أعماب تصاعد األعمال العدائٌة بسرعة

الجنوبً المرابطٌن على الحدود أخذ الحٌطة ونبه المصدر على لوات الجٌش 

والحذر من تسلل عناصر وجماعات مجهولة الهوٌة إلى العاصمة عدن 

 .والمحافظات الجنوبٌة تحت مسمٌات النزوح والجانب اإلنسانً

واشار إلى انه و نتٌجة لألوضاع األمنٌة والعسكرٌة التً تشهدها البالد فٌنبؽً 

ة لتؤمٌن عدن والمحافظات الجنوبٌة من أي علٌنا أن نكون أكثر حذر وحٌط

 .اختالالت ألن المتربصٌن كثٌر حد تعبٌره

 

 

مصدر عسكري ٌحذر من دخول عناصر مجهولة الى 

 عدن المشه
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الٌوم الخمٌس، لٌادٌا فً حزب التجمع الٌمنً اؼتال مسلحون مجهولون صباح 

 .لإلصالح، بمحافظة الضالع، جنوب الٌمن

ولالت مصادر محلٌة إن مسلحٌن مجهولٌن أطلموا النار صوب المٌادي فً حزب 

اإلصالح ورئٌس الؽرفة التجارٌة السابك بالضالع، عبدالرلٌب لزٌع، لٌسمط لتٌالً 

 .ضالعفً الحال بشارع الجمرن وسط مدٌنة ال

وأضافت المصدر لمحرر عدن نٌوز أن المسلحٌن المجهولٌن الذي كانوا ٌستملون 

 .دراجة نارٌة الذوا بالفرار بعد ارتكابهم للجرٌمة

ٌذكر أن محافظة الضالع كانت لد شهدت اؼتٌاالت سابمة طالت لٌادات فً حزب 

أكتوبر  5بتارٌخ)  اإلصالح بذات الطرٌمة منهم اإلعالمً زكً السملدي الذي أؼتٌل

 25( والمٌادي خالد ؼٌمان ارجل البر واإلحسان الذي أؼتٌل بتارٌخ )  2392

 .( 2393ٌولٌو 

 

 إؼتٌال لٌادي فً حزب اإلصالح بمحافظة الضالع



 م 2020  \ 2\ 6" حصاد األسبوع                               التاريخ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

كشؾ مصدر حمولً، عن تسجٌل األجهزة األمنٌة بلحج ثالثة حوادث اؼتصاب 

 .ألطفال، خالل األسبوع الحالً، بمدٌرٌتً تبن والحوطة

تستدعً من المجتمع بكافة شرائحه، “ولال المصدر إن ظاهرة االؼتصاب لألطفال 

زادت الولوؾ بجدٌّة تجاه هذه الظاهرة الدخٌلة على المجتمع المسلم، والتً 

حدتها نتٌجة انتشار العدٌد من العوامل، ومنها المخدرات وضعؾ رلابة األسر 

 .”على أطفالهم والتفكن األسري

وأكد المصدر الحمولً على أهمٌة سرعة البت بهذه المضاٌا من لبل النٌابة 

 .وإحالتها للمضاء دون تؤخٌر، لٌمول المضاء كلمته فً المتهمٌن

ً هذه المضاٌا من لبل المضاء لد ٌإدي إلى عوالب وأشار إلى أن تؤخٌر البت ف

وخٌمة للمجتمع، داعٌاً إلى تكاتؾ الجمٌع وسرعة محاكمة كل متهم اؼتصب طفالً، 

 .وإصدار الحكم الفوري بعد استكمال كافة اإلجراءات المضائٌة

م العدٌد من 2393وكانت أجهزة أمن الحوطة لد سجلت خالل العام الماضً 

 .األطفال تمت إحالة المتهمٌن إلى المضاءلضاٌا اؼتصاب 

 حوادث إلؼتصاب األطفال فً #لحج 3خالل أسبوع.. تسجٌل 
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الفتاح أثار اللماء الذي أجراه رئٌس مجلس السٌادة االنتمالً، الفرٌك عبد 

البرهان، مع رئٌس الوزراء اإلسرائٌلً، بنٌامٌن نتانٌاهو، لبل ٌومٌن، جدال كبٌرا 

 .فً السودان

والتمى البرهان نتنٌاهو االثنٌن، من دون أن ٌبلػ مسبما مجلس السٌادة االنتمالً، 

الذي تؤلؾ لبل بضعة أشهر إثر إطاحة الرئٌس السابك عمر البشٌر فً أبرٌل 

 .حتجاجً ؼٌر مسبوقبعد حران ا 2393

صٌانة “وأعلن البرهان، ٌوم أمس الثالثاء فً بٌان، أن هذا االجتماع هدؾ إلى 

 .”األمن الوطنً السودانً

اتفما على بدء ”من جهته، ذكر مكتب نتنٌاهو أنه التمى البرهان فً عنتٌبً و

 .”التعاون للوصول إلى التطبٌع الكامل فً عاللة البلدٌن

، الفتا إلى أن رئٌس الوزراء ”اتجاه إٌجابً جدٌد“وأضاؾ أن السودان ٌسٌر فً 

 .اإلسرائٌلً أطلع وزٌر الخارجٌة األمٌركً ماٌن بومبٌو على هذا المولؾ

وٌلتزم السودان منذ عمود المماطعة العربٌة إلسرائٌل بسبب احتاللها األراضً 

 .الفلسطٌنٌة

 السودان.. لماء البرهان ونتنٌاهو ٌثٌر جدال كبٌرا
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انتمد عضو الجمعٌة الوطنٌة الجنوبٌة وضاح بن عطٌة، حكومة الشرعٌة، مإكًدا 

 .أنها تطبك اتفاق الرٌاض بعكس ماتم االتفاق علٌه

ما حصل  “وكتب بن عطٌة، فً تؽرٌدة له عبر مولع التواصل االجتماعً توٌتر: 

 .”أن الشرعٌة تطبك اتفاق الرٌاض بعكس ماتم االتفاق علٌه

بدل سحب الموات إلى مؤرب سلموها للحوثً بنهم.. بدل التهدئة زادوا “وتابع: 

وات الخاصة تحرٌض ضد اإلمارات.. بدل مكافحة اإلرهاب رلموا اإلرهابٌٌن بالم

 .”بشبوة.. وهكذا

 

 

 

 

 

 تحترم اتفاق الرٌاضنتمالً: الشرعٌة لم إلمسإول فً ا
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شهدت شوارع مدٌنة عتك عاصمة محافظة شبوة الٌوم الخمٌس عرضاً عسكرٌا 

عدد من كتائب لوات األمن الخاصة التابعة للشرعٌة وحزب اإلصالح وسط توتر 

 .تشهده المحاافظة تنذر منذ بدء اتفاق الرٌاض

ولامت لوات األمن الخاصة التابعة للشرعٌة وحزب اإلصالح صباح الٌوم الخمٌس 

 .ري لعدد من الكتائب استعدادا ألي معركة ٌشنه االنتمالً على المدٌنةبعرض عسك

وفً إطار الخالفات الحادة بٌن حزب اإلصالح والشرعٌة من جهة و االنتمالً من 

جهة أخرى ، اتهم محافظ شبوه بن عدٌو المدعوم من حزب اإلصالح ، اإلمارات 

 .ة استمرار المحافظةبإثارة الفوضى من خالل دعم مسلحً االنتمالً فً زعزع

وشهدت مدٌنة العرم بمحافظة شبوة، الثلثاء الماضً، مواجهات مسلحة بٌن لبائل 

لمموش المإٌدة لإلنتمالً ولوات اإلخوان التابعة لحكومة هادي فً محافظة 

شبوة، بعد أن لام مسلحً اإلصالح باختطاؾ الطفل أحمد عبدهللا الممٌشً ولتل 

 .مالًشخصٌن ٌتبعون المجلس االنت

 

ٌطاؾ  الشرعٌة تبرز عضالتها فً شبوة بعرض عسكر

 شوارع مدٌنة عتك
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حزب شن المٌادي فً المجلس االنتمالً الجنوبً فضل الجعدي، هجوماً الذعاً على 

اإلصالح، مطالبا فً الولت ذاته لٌادة التحالؾ العربً بتفسٌر سكوتها عن ما ٌموم 

 .به الحزب

لال فٌها: ناصب حزب اإلصالح ” توٌتر“وكتب الجعدي، تؽرٌدة على مولع 

 .اإلخونجً وشرعٌته العداء لكل الموى التً هزمت الحوثٌٌن

فً تعز  35العباس ولواء  وأضاؾ: خّون االنتمالً فً الجنوب ،وخّون جماعة ابو

،وخّون العمالمة ولوات طارق فً الساحل الؽربً ، وضؽط بكل لوته إلخراج 

 .!اإلمارات من مٌدان المعركة

 ..!وتابع الجعدي متسائال: فهل لدى لٌادة التحالؾ تفسٌر لذلن..؟

 

 

 

لٌادي اإلنتمالً: ٌهاجم حزب اإلصالح وٌطالب لٌادة 

 التحالؾ بتفسٌر سكوتها عنه
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اختفى ثالثة صٌادٌنمن ابناء أبٌن اللٌلة الماضٌة فً رحلة صٌد بالمرب من بندر 

 أحور شرق أبٌن

محلٌة : إن ثالثة صٌادٌن اختفوا، اللٌلة الماضٌة، بعد رحلة صٌد   ولالت مصادر

 بالمرب من بندر أحور جنوب شرق محافظة أبٌن

وأضافت المصادر : إن علً عبدهللا حسن ونجله، إضافة إلى فوزي ابوبكر خمٌس 

ذهبوا فً رحلة صٌد من بندر مدٌنة أحور الساحلٌة على متن لارب أصطٌاد 

 صؽٌر لكنهم لم ٌعودوا حتى اآلن.

ن المحلٌٌن فً مدٌنة أحور وأفادت المصادر :ان ألارب الصٌادٌن الثالثة والسكا

 لاموا بعملٌات بحث شاملة فً البحر لكنهم لم ٌعثروا علٌهم حتى اآلن.

أنه ٌحتمل أن ٌعٌش الصٌادون الثالثة أوضاًعا صعبة فٌما   وتحدثت المصادر : 

إذا كانوا ال ٌزالون على لٌد الحٌاة، ألنه ال ٌملكون أي تموٌن ؼذائً على متن 

 المارب.

مخدر لاتل ٌهدد حٌاة الشباب فً …شهد انتشارا واسعا

 العاصمة عدن
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بؤن محافظ المحافظة رمزي محروس تعرض مساء  لالت محلٌة بمحافظة سمطرى

الٌوم األربعاء لمحاولة اؼتٌال فاشلة اثناء مرور موكبه موكبه فً أحد الشوارع 

 . العامة

وأفادت المصادر بؤن موكب المحافظ محروس تعرض إلطالق وابال من الرصاص 

 . الحً استهدؾ سٌارته من لبل مجهولٌن مساء الٌوم

رفة هوٌة الجناة الذٌن نفذوا محاولة اإلؼتٌال الفاشلة ولم ٌتسنى للمصدر مع

 . لمحافظ محروس أثناء خروجه من عاصمة سمطرى مدٌنة حدٌبو

وكانت أمس لد أعلنت كتٌبة خفر السواحل بسمطرى والئها للمجلس االنتمالً 

مما دعى المحافظ رمزي   ورفعها لعلم الجنوب وإنزالها لعلم الجمهورٌة الٌمنٌة

ساعة للتراجع عن االجراءات التً اتخذتها  24هال تلن الكتٌبة محروس إلم

 .وخروجها عن الشرعٌة

وتوجه أصابع االتهام بمحاولة االؼتٌال الفاشلة للمحافظ محروس إلى الموات 

الموالٌة لإلنتمالً الجنوبً فً المحافظات الجنوبٌه نتٌجة موالؾ محروس 

 . المناهضة للتواجد اإلماراتً فً الٌمن

وسط توتر تشهدها المحافظة..محافظ سمطرى ٌنجو من 

 محاولة اؼتٌال
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حذر المجلس االنتمالً الجنوبً حزب اإلصالح والموى الٌمنٌة المتنفذة من 

والزج بؤتباعهم على شكل نازحٌن للتموضع فً استؽالل حالة النزوح من الشمال 

 .#عدن

وأكدت هٌئة رئاسة المجلس فً اجتماع عمدته، أمس األول فً عدن، أن الوضع 

بالعاصمة ال ٌستوعب مزٌداً من النازحٌن الذٌن تجاوزوا عدد سكان المحافظة، 

منها من شؤنه أن ٌعمك األزمة الحالٌة التً تعانً “معتبرة أن مزٌداً من النزوح 

 .”فً مجاالت الكهرباء والمٌاه والصحة والتعلٌم، وؼٌرها من الخدمات

حلول أخرى للنازحٌن خارج “ودعت هٌئة الرئاسة التحالؾ العربً إلى البحث عن 

العاصمة عدن، نظراً لعدم لدرة البنٌة التحتٌة لمدٌنة عدن ومحافظات الجنوب على 

 .”تمبل أعداد أخرى منهم

ل الجذري لعملٌة النزوح، هو الدفع بكافة لوات الجٌش الٌمنً ورأت الهٌئة أن الح

المتواجد فً أرض الجنوب إلى جبهات المتال للحفاظ على مؤرب وتؤمٌنها 

واستعادة المناطك التً تخاذلت المٌادات اإلخوانٌة فٌها، وسلمتها للملٌشٌات 

 . الحوثٌة فً نهم وصنعاء والجوؾ وكافة المحافظات الشمالٌة

اإلنتمالً ٌحذر من الزج بؤتباع اإلصالح للتموضع فً 

 عدن
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ان ” حسٌن لمور بن عٌدان“لال األكادٌمً والباحث السٌاسً الجنوبً الدكتور 

تهرٌب أسلحة ودعم لإلرهاب اللك المسإولٌن  كشؾ التحالؾ لفساد الشرعٌة من

 .فً المٌادات العلٌا

هل فعال بدأ التحالؾ “تؽرٌدة على توٌتر لال فٌها :  فً ” بن عٌدان“وتساءل 

 .”العربً البحث عن بدائل للشرعٌة الفاشلة وعدم التعوٌل علٌها؟

لفترة المسإولون فً الشرعٌة ٌعٌشون فً حالة للك فً ا” : “بن عٌدان“وتابع 

األخٌرة مما أسموه حالة الضؽط الكبٌرة التً تتعرض لها الشرعٌة بسبب فتح 

التحالؾ ملفات فساد وتهرٌب أسلحة ودعم اإلرهاب خٌانات فً مستوٌات لٌادٌة 

 .”علٌا

 

 

 

 التحالؾ ٌكشؾ فساد الشرعٌة والمٌادات العلٌا فً حالة للك
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نظمت مدرسة المذنب بمدٌرٌة عتك عاصمة محافظة شبوة ولفة احتجاجٌة عبر فٌها الطالب 

والطالبات عن رفضهم و احتجاجهم على ماٌسمى بصفمة المرن التً أعلنت عنها الوالٌات 

 المتحدة األمرٌكٌة

حٌث تفاعل الطالب فً مشاركاتهم باألناشٌد والرسومات و اإلذاعات المدرسٌة التً التً حكت 

خالل األسبوع عن تارٌخ المسجد االلصى أولى المبلتٌن وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن مسرى 

 .رسولنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص الذي ٌعتبر ملكا لكل المسلمٌن والدفاع عنه واجب دٌنً

لطالب شعارات تإكد التمسن بحك المسلمٌن فً المسجد األلصى و كامل فلسطٌن كما رفع ا

ستبمٌن رمز اإلباء و الصمود … أٌا لدس ٌادرة فً الوجود  >>المحتلة و من تلن الشعارات 

 و ؼٌرها من الشعارات <<ستبمى المدس حرة رؼماً عن اسرائٌل و ؼٌرها  >>  و <<

ألمى كلمة خالل الولفة لال فٌها علٌنا جمٌعاً أن نمؾ  االستاذ / روٌس محسن مدٌر المدرسة

ولفة جادة تجاه لضٌة المدس ألن المدس ملكنا جمٌعاً والولوؾ أمام هذ العدوان المتعجرؾ 

لحماٌة ممدساتنا وعلى جمٌع شعوب العالم االسالمً إنكار هذه األعمال الذي ٌمودها 

لوٌاً من حكامنا )))ستظل المدس عاصمة المتعجرؾ المدعو ترامب وٌجب أن ٌكون هنان رداً 

 فلسطٌن األبدٌة((( فال نامت أعٌن الجبناء

إلى ذلن تمدم االستاذ / أصٌل ٌسلم خٌران رئٌس اللجنة الثمافٌة بالمدرسة بالشكر و التمدٌر 

لجمٌع المعلمٌن والطالب على ولوفهم ودعمهم لهذه الولفة العظٌمة التً عبر فٌها الطالب 

 ..ضهم واستنكارهم لهذا العدوان المتعجرؾوالطالبات رف

 بن روٌس السلٌمانً -*

 

 مدارس شبوة ترفض صفمة المرن… رؼم جراحها 
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تعزٌزات عسكرٌة جدٌدة، استمرارا لتعزٌز السعودٌة لواتها فً الجنوب وصلت 

 .الٌوم األربعاء، إلى محافظة أبٌن فً طرٌمها إلى العاصمة عدن

الرتل العسكري ٌتكون من عشرات األطمم العسكرٌة ” وأفادت مصادر أمنٌة أن 

العادٌة والمصفحة وكذا العربات المدرعة وكمٌات من المإن الخاصة بالموات 

 .”السعودٌة

الشرورة ، وعبر من محافظة شبوة مروراً  ولدم الرتل العسكري من منفذ

عدن، والتً من الممرر أن ٌصلها   بمحافظة أبٌن، لبل أن ٌصل إلى العاصمة

 .مساء الٌوم األربعاء

وكانت الموات السعودٌة فً عدن لد استمدمت دفعة مماثلة من األطمم العسكرٌة 

لعسكرٌة التً المصفحة والعربات المدرعة لبل أسابٌع، لتُضاؾ إلى ترسانتها ا

 .جاءت بها مباشرة بعد انسحاب الموات اإلماراتٌة فً أكتوبر من العام المنصرم

 

 

 

 لوات سعودٌة فً طرٌمها الى العاصمة عدن
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المرحل من “لٌس بالؽرٌب، عندما ٌظهر وزٌر الداخلٌة أحمد بن أحمد المٌسري 

وهو ٌتجول بحرٌة تامة فً سواحل إحدى أؼنى محافظات جنوب ” العاصمة عدن

المصر الجمهوري لممارسة  الٌمن ) المهرة( فً ظل سٌطرة االخوان، وإتخاذه

 مهامه ومشارٌعه اإلرهابٌة العدائٌة بحك ابناء المهرة خاصة والجنوب بشكل عام

. 

المٌسري وبعد ترحٌله، ظل ٌتنمل من محافظة الى أخرى فتارة ظهر فً شبوة 

وتارة فً وادي حضرموت، لكنه صاعد من لهجة خطابه وضاعؾ من حمالته 

 لمجلس االنتمالً الجنوبً عندما أستمر فً المهرةالموجهة ضد التحالؾ العربً وا

. 

تواجد المٌسري فً المهرة ومؽادرته المحافظة بشكل مفاجئ فً أكثر من مناسبة 

عن أن لطر تمول وتدعم عدد من لبائل محافظة  -سابما-ٌإكد ماتناولته الصحؾ 

لذي المهرة وشٌوخها وتعمد إجتماعات سرٌة معهم فً سلطنة عمان ، وهو االمر ا

ٌفسر إستمرار المٌسري فً المحافظة الحدودٌة الهامة وسعٌه المستمر لتحوٌلها 

 .ممر لتمرٌر مشارٌعه اإلرهابٌة إلى المحافظات الجنوبٌة

وتمرٌر لمشارٌع اإلخوان اإلرهابٌة …المٌسري ٌعبث بالمهرة

 برعاٌة لطرٌة



 م 2020  \ 2\ 5" حصاد األسبوع                               التاريخ  األول المشهد الجنوب   

  

 

 

 

 

 

 

 

كشؾ مسإول ؼربً دبلوماسً عن تحوالت ؼامضة وخطٌرة فً الملؾ الٌمنً نتٌجة تخبط 

 .الحكومة الٌمنٌة وصراع األجنحة والتٌارات فٌها

ٌمنٌة بٌنها أطراؾ جنوبٌة إلى المسإول الؽربً الرفٌع أكد فً عدة لماءات بٌنه وبٌن أطراؾ 

أن ما ٌجري من تخلً الحكومة الٌمنٌة واألطراؾ التابعة بها عن معركتهم تجاه الحوثٌٌن 

ونملها للجنوب أمر فً ؼاٌة الخطورة وٌعمد الملؾ الٌمنً وٌعٌك عملٌة السالم وٌتٌح إعادة 

 .اإلرهاب مرة أخرى لمحافظات الجنوب الشرلٌة

ءات مع المستشار السٌاسً بالسفارة البرٌطانٌة لدى الٌمن كـ وبحسب مصادر حضرت لما

إشتٌاق ؼفوري، فإن نهج الحكومة وتخلٌها عن الحرب والسالم مع الحوثً وتحولها لخوض 

معركة فً عدن أمر ال ٌمكن فهمه إال كونه خلك مزٌد من الصراعات وعدم وجود رؼبة 

فً مواجهة اإلجماع الدولً الشامل  للسالم فً الٌمن وهو ما ٌضع أطرافا داخل الحكومة

 .لحلحلة الملؾ الٌمنً وإحالل السالم

وخالل حدٌثه أكد أن بالده ترالب الوضع جٌدا وتدعم السالم وترفض التحركات التً تجرٌها 

أطراؾ محسوبة على الحكومة الٌمنٌة خاصة ) اإلخوان المسلمٌن( الذٌن ٌسعون إلشعال 

من. مإكدا أن ذلن ٌعتبر إعالة لمسار السالم ونسؾ صراع جدٌد فً محافظات جنوب الٌ

لجهود المجتمع الدولً ودعم اإلرهاب من خالل توفٌر بٌئة حاضنة جدٌدة لتواجد التنظٌمات 

اإلرهابٌة التً تراجع نشاطها كثٌرا خاصة فً حضرموت وشبوة وأبٌن. فً سٌاق آخر أشادت 

 . مع اتفاق الرٌاض عدة أطراؾ دولٌة بتعامل المجلس االنتمالً الجنوبً

وأكد سفراء عدد من الدول بؤن بلدانهم تدعم المملكة العربٌة السعودٌة فً إنجاح مسار السالم 

وتجنٌب المحافظات المحررة صراعات ال طائل منها. مإكدٌن أن التعامل السٌاسً الذي أبداه 

الجمٌع على  االنتمالً الجنوبً والتزامه بتطبٌك اتفاق الرٌاض بإشراؾ السعودٌة ٌجبر

التعامل معه كمٌادة حكٌمة تتفهم الوضع الدولً وتشاطره فً مواجهة اإلرهاب والمخاطر التً 

 .تهدد السلم واألمن الدولٌٌن فً الٌمن

مسإول ؼربً ٌكشؾ تحوالت ؼامضة وخطٌرة فً الملؾ 

 الٌمنً
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رجح األمٌن العام المساعد للمجلس االنتمالً الجنوبً، فضل دمحم الجعدي، أن 

العملٌات العسكرٌة للحوثٌٌن ستصل إلى تخوم السعودٌة بدعم ومساندة من 

 .جماعة اإلخوان المسلمٌن فً الٌمن

واتهم الجعدي، فً تؽرٌدات بتوٌتر لال فٌها أن حزب اإلصالح ٌبٌع أسلحة 

التحالؾ العربً للحوثٌٌن وتماسمها معهم خالل الخمس السنوات الماضٌة من 

 .عمر الحرب

أصبحت صنعاء بعٌدة بعد تالشً جبهة نهم، وٌبدو أن مساحة الشرعٌة “ولال 

األرباح والدعم هو عنوان خمس تتضاءل ٌوماً عن اآلخر، فبٌع األسلحة وتماسم 

سنوات إخونجٌة من السموط المذل لتلن الجبهات، وهو ما ٌنبئ بؤن ملٌشٌات 

 .”الحوثً لن تتولؾ إال على تخوم المملكة وبعتاد التحالؾ ذاته

خرجت اإلمارات من المحافظات “وأضاؾ مساعد األمٌن العام فً تؽرٌدة أخرى 

ة هنان.. ومن ثم تنسحب لوات الشرعٌة المحررة بضؽط إخوانً، فؽرلت المملك

 .”من جبهات فً محافظات شمالٌة هامة لصالح االنمالبٌٌن الحوثٌٌن

الحمٌمة أننا أمام لؽز بحاجة إلى تفكٌن، فهل هنان من ٌساعدنا على تؤمل “وتابع 

 .”ذلن؟

لٌادي فً اإلنتمالً : الحوثً سٌصل السعودٌة بسالح 

 التحالؾ ذاته
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اّتقد ّائب زئٍس اىَجيس االّتقاىً اىجْىبً هاًّ بِ بسٌل فشو اىقادة اىعسنسٌٍِ 

 .واىسٍاسٍِ فً اىشسعٍت

اىعاىٌ قاداث اىجٍش إذا اّهصٍىا فً  وقاه بِ بسٌل فً تغسٌدة ىه عيى تىٌتس:فً

ٍعسمت ٌتٌ استبعادهٌ أو ٌغادز اىَشهد ّهائٍا، بو هْاك ٍِ اّتحس، وهنرا ٌصْع 

 .اىساست إذا فشيىا ٌقدٍىُ استقاالتهٌ وٌفسحىُ اىَجاه

وتابع ساخسا :إال فً جٍش اىٍَِ وساسته فاىعسنسي ٌحىه اىهصائٌ تنتٍل طٍيت 

 .َاٍِّ فً فشو وٌسٌد ٌقىد اىَسحيتخَس سٍِْ، واىسٍاسً جاوش اىث

 

 

 

 

 

بن برٌن ٌسخر من فشل المادة العسكرٌٌن والسٌاسٌن فً 

 الشرعٌة
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فٌراٌر  2وصل المبعوث الدولً مارتن ؼرٌفٌث الى صنعاء ٌوم األحد الموالؾ 

لحضور إفتتاح مطار صنعاء الدولً رحمة بالجرحً والحاالت المرضٌة واالنسانٌة 

 هنان ،

وذكرت المصادر أن المبعوث الدولً سٌدشن الجسر الجوي من مطار صنعاء 

، الذي أعلنت عنها التحالؾ العربً مإخراً ”طائرات الرحمة”والمعروؾ بـ

 .م.ل2323من فبراٌر/ 3من الـ  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمٌة، ابتداء

وتسائل ناشطون فً سإال وجه لحكومة الشرعٌة: اال ٌحك لنا كحضارم أن 

نتسائل عن سبب استمرار اؼالق مطار الرٌان بمحافظة حضرموت برؼم كامل 

 .جهوزٌته المالحٌة واالنشائٌة

واكد الناشطون ان إستمرار إؼالق مطار الرٌان وصمة عار فً جبٌن حكومة 

 .رعٌة الٌمنٌة وهٌئة الطٌران الالوطنٌة والتحالؾ العربًالش

 

 إتهامات للشرعٌة بإستمرار اؼالق مطار الرٌان الدولً
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والسكان، استهداؾ سٌارة د. علً الولٌدي وكٌل استنكرت وزارة الصحة العامة 

وزارة الصحة، بالعاصمة عدن، عمب اٌام من استهداؾ مدٌر عام مدٌرٌة صٌرة 

 .خالد سٌدو

وألدم مسلحون مجهولون مساء أمس على إطالق النار باتجاه سٌارة الولٌدي أمام 

 .بعدن، ما اثار هلع أفراد األسرة وسكان الحً منزله الكائن بمدٌرٌة خورمكسر

وطالبت الوزارة الجهات المعنٌة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط الجناة 

 .ومحاكمتهم

 

 

 

ثانً حادثة خالل أٌام.. إطالق نار ٌستهدؾ سٌارة مسإول 

 حكومً فً عدن
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فجرت مصادر عسكرٌة مفاجؤة بتصرٌحاتها الخاصة بشؤن الجهة التً لتلت زعٌم تنظٌم 

 .الماعدة فً الجزٌرة العربٌة لاسم الرٌمً

لم ٌكن بطائرة أمرٌكٌة من دون طٌار وال برصاص الحوثٌٌن  ولالت المصادر ان ممتل الرٌمً

الذٌن سٌطروا على خاضوا معارن عنٌفة مع الجٌش الٌمنً و تمدموا حتى وصلوا إلى 

 .مشارؾ عاصمتً محافظتً مؤرب والجوؾ

تم تصفٌته من لبل لٌادات عسكرٌة  مإكدة ان المٌادي األبرز فً تنظٌم الماعدة لاسم الرٌمً

 .أثناء مشاركته مع عدد من أبناء مؤرب المتال ضد الحوثٌٌن

وأشارت المصادر ان المائد العسكري أبو عوجاء، أركان حرب المنطمة العسكرٌة األولى، 

اوعز الى عدد من رجاله بتصفٌة لاسم الرٌمً، كرد على الكمٌن الذي تعرض له أبو عوجاء 

ٌام فً حضرموت، والذي نفذته عناصر من تنظٌم الماعدة، واسفر عن إصابة أبو لبل عشرة أ

 .عوجاء وممتل أثنٌن من مرافمٌه احدهم برتبة عمٌد

المصادر ذاتها اشارت إلى ان الحكومة األمرٌكٌة لم تشر إلى حد االن عن مصٌر لاسم الرٌمً 

إكد حمٌمة المٌام بتصفٌته من ولم تصرح بتنفٌذها ؼارة بطائرة من دون طٌار، االمر الذي ٌ

 .لبل عناصر مسلحة تابعة لمٌادات عسكرٌة فً الجٌش

ٌذكر ان تنظٌم الماعدة ٌتخذ من محافظة مؤرب ممرا عسكرٌا لعناصره، حٌث ٌتواجد فً 

 .االؾ عنصر من تنظٌم الماعدة ٌمودهم لاسم الرٌمً 3محافظة مؤرب ما ٌمارب 

عسكري تدرٌبً فً منطمة ٌكال بمحافظة البٌضاء وٌتواجد للتنظٌم اإلرهابً أٌضا فرع 

 .المحادة لمحافظة مؤرب

مصادر عسكرٌة تفجر مفاجؤة بشؤن مصٌر لاسم الرٌمً 

 والجهة التً لامت بتصفٌته
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من السٌطرة على لواء بحري بالكامل  تمكنت لوات الحزام األمنً فً سمطرى

 ودحر لوات الشرعٌة وحزب اإلصالح منه.

مختار الرحبً إن   وحسب اعتراؾ منهم لال مستشار وزٌر اإلعالم بحكومة هادي

لوات تابعة لالنتمالً لامت بإسماط ممر لٌادة كتٌبة حرس الشواطئ فً سمطرى، 

 وصفه . وأن هذه الموات تجهز لالنمالب على الشرعٌة بحسب

ممر كتٌبة حرس الشواطئ فً   وأضاؾ الرحبً لوات االنتمالً بعد سٌطرتها على

أرخبٌل سمطرى التابعة للواء األول مشاة بحري لامت بإنزال علم الجمهورٌة 

 الٌمنٌة من مبنى المٌادة ورفعت مكانه العلم الجنوبً.

ٌصها من وتبذل لوات الحزام األمنً جهود جباره للسبطرة على سمطرى وتخل

 مخلفات اإلخوان واللشرعٌة الفاسدة

 

 

 

 لوات الحزام األمنً تسٌطر عى معسكر هام فً سمطرى
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منذ خمس سنوات ، اندلعت الذي تشهده عدن   تواصال لمسلسل نهب األراضً

الٌوم االثنٌن اشتباكات مسلحة بٌن لوة أمنٌة ومسلحٌن على خلفٌة السٌطرة على 

 أرضٌة.

ولالت مصاذر محلٌة أن اشتباكات عنٌفة اندلعت بٌن لوة تتبع شخص ٌدعى جهاد 

الزبٌدي مدعوم بموة أمنٌة وأخرى تتبع شخص اخر وٌدعى فضل العٌسائً فً 

 نٌة السٌطرة على أرضٌة فً حً بٌر فضل.محاولة الموة األم

ووأوضحت المصادر أن االشتباكات خلفت أضرار فً السٌارات وهلع وسط 

 لمواطنٌن.

وتورطت لٌادات موالٌة لإلنتمالً فً نهب والسطو على األراضً العامة والخاصة 

 فً عدن.

 

 

عدن: اشتباكات مسلحة بٌن مسلحٌن ولوات للحزام األمنً 

 فً بٌر فضل
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منعت المملكة العربٌة السعودٌة وزٌر النمل الٌمنً الموالً لجماعة إخوان 

 .من دخول اراضٌها” صالح الجبوانً“المسلمٌن فً الٌمن 

لال فٌها : ” شبوه برس“تابعها محرر  ولال الجبوانً فً تؽرٌدة على توٌتر

نحتاج زٌارة الرئٌس هادي لنضع أمامه بعض الملفات عن نشاطنا الخدمً  “

 .”والسٌاسً، ولكننا منذ شهر لم نحصل على التؤشٌره

وفً تحرٌض سافر وهجوم مباشر على راعٌة التحالؾ العربً تابع الجبوانً 

ان أما أن ٌكون ألعضاء الحكومة اآلن ٌا سمو األمٌر دمحم بن سلم” تؽرٌدته: 

الٌمنٌة حرٌة السفر من وإلى المملكة أو ٌعود الرئٌس للٌمن وٌستطٌع اإللامة فً 

 .”سٌئون أو عتك أو مؤرب أو المهرة

وٌعد الجبوانً احد الوزراء المحرضٌن والمشاركٌن فً احداث اؼسطس فً عدن؛ 

با مباشرة ضد التحالؾ وفر مع وزراء اخرٌن منذ ذلن الحٌن لٌدشنوا بعدها حر

 .العربً التً تموده المملكة السعودٌة

وٌنتظر من الحكومة عبر وكالتها الرسمٌة تصرٌحا رسمً للرد على ذلن الهجوم 

السافر على السعودٌة من احد وزراءها الذي الزال منظوي تحت عباءتها رؼم ان 

 .اتفاق الرٌاض حد من صالحٌاتها

 من دخول اراضٌها” الجبوانً ” السعودٌة تمنع وزٌر النمل
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كشفت للحوثٌٌن عن السٌطرة على كافة مناطك مدٌرٌة نهم الوالعة فً صنعاء، 

 .وعدة مدٌرٌات بمحافظتً مؤرب والجوب، شرلاً 

كٌلو متر مربع كانت تابعة  2533مساحة تزٌد على ووفما للحوثٌٌن فانهم احتلت 

 .لموات موالٌة لتنظٌم اخوان الٌمن الجناح السٌاسً للحكومة الشرعٌة

لواًء عسكرٌاً وعشرٌن كتٌبة واؼتنام عتادها  91“ولال الحوثٌٌن: اسمطنا 

جمٌعهم تتمركز فً نهم، إضافة إلى التؽلب على موالع لواءٌن عسكرٌٌن ” بالكامل

 .اح بمؤرب، وثالثة ألوٌة فً الجوؾفً صرو

ووفماً لمرالبٌن فان كل ماحصل ، هو انكسارات واخترالات بتسهٌل من حزب 

االصالح تإكدها معلومات محاٌدة، لموات وعتاد كان بممدورها اإلسهام المهم فً 

 .تحرٌر صنعاء من لبضة الحوثٌٌن

العربٌة السعودٌة، عززت االشتباكات األخٌرة، خطر حزب اإلصالح على المملكة 

سٌاسٌاً بتوجهه نحو إضعاؾ الجبهة المناهضة للحوثٌٌن، وعسكرٌاً بفشل 

المواجهة، أو التواطإ العسكري ألؼراض سٌاسٌة، وٌعد الحزب التابع لتنظٌم 

 االخوان الدولً المهدد االول للسعودٌة لائدة التحالؾ العربً فً الٌمن

 

 على السعودٌة ولألإخوان الٌمن..الخطر ا
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شن الخبٌر العسكري السعودي حسن الشهري هجوما الذعا على حزب اإلصالح 

الوهم من خالل ادعاءه بتحمٌك نجاحات عسكرٌة متهما اٌاه ببٌع ” اخوان الٌمن“

 .وهً فً الحمٌمة تسوٌما للوهم بعٌدا عن حمٌمة ما ٌدور على األرض

ان الٌمن لن تتحرر بشٌلة ” لناة بلمٌس“ولال العمٌد الشهري فً مداخلة على 

 .على لناة سهٌل او اي لناة تابعة لحزب االصالح وان الٌمن ٌحتاج إلى مخلصٌن

اتفاق الرٌاض ولد لٌبمى ولن ٌموت وان أسسه ستنفذ بحذافٌرها وان واوضح ان 

من ٌعرلل االتفاق هو من سٌخرج خارج الشرعٌة وان االطراؾ المعرللة اصبحت 

واضحة المعالم حالٌا ولٌس هنان شرعً إال فخامة الرئٌس عبدربه منصور هادي 

 .طنً المخلصوالبمٌة ٌشؽلون موالع مسإولٌة ٌمكن استبدالهم باألصلح والو

 

 

 

و #اتفاق_الرٌاض سٌنفذ خبٌر سعودي : #اإلصالح ٌبٌع الوهم 

 بحذافٌره واال هذا ما ٌنتظر المعرلل
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المتكررة بٌنما تنشؽل لوات مٌلٌشٌات االخوان واالحمر فً الٌمن بالخٌانات 

للسعودٌة والتحالؾ، فان وادي حضرموت الخاضع لتلن المٌلٌشٌات ٌشهد هو 

 .االخر انفالتا امنٌا مروعا

من العمر فً وادي   وافادت مصادر امس السبت عن ممتل مواطن فً العشرٌنٌات

 حضرموت

بوادي  واكدت عن ممتل المواطن والذي ٌدعى ابو جعفر من سكان منطمة لعوضة

حضرموت المرٌبة من لهوة بن عٌفان وإصابة طفل من ال بامدحً بجروح 

 .وصفت بالمتوسطة ولم ٌتم معرفة عن اسباب المتل حتى اللحظة

وتمارس مٌلٌشٌات االحمر واالخوان فً الوادي صمتا لكل ماٌحصل وتجاهال لكل 

ته لخٌانة تلن الجرائم، بٌنما ٌنشؽل لادت تلن الموات بدعم االحمر فً مخططا

 .التحالؾ العربً الذي تموده السعودٌة

 

بٌنما تنشؽل لوات #الشرعٌة بخٌانتها للتحالؾ.. انفالت 

 امنً بوادي #حضرموت
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الٌوم األحد ولفة احتجاجٌة أمام   نظم المئات من جرحى وأسر شهداء الشرعً

مطالبٌن ” جرحى عدن“لصر المعاشٌك، استجابة للدعوة التً دعت إلٌها جمعٌة 

 . باستكمال عالجهم

وجاءت الولفة االحتجاجٌة ضمن تصعٌد جرحى الحرب وأسر الشهداء ضد 

تجاه أسر الشهداء والجرحى التً ” حكومةالشرعٌة“الممارسات التً تموم بها 

تعرلل صرؾ المرتبات وكذا اصدر لرار الترلٌات وترلٌم الدفعة الثانٌة من 

 .الشهداء والجرحى

بسرعة صرؾ مرتباتهم ” وطالب الجرحى وأسر الشهداء حكومة الشرعٌة 

 .وترلٌتهم وترلٌم الدفعة الثانٌة من المتلى والجرحى

وأكد الجرحى واسر الشهداء انهم مستمرون فً االعتصام أمام لصر المعاشٌك 

 .حتى تلبٌة جمٌع مطالبهم وحموهم المشروعة

الجدٌر بالذكر أن جرحى الشرعٌة فً تعز ٌواجهون شتى صنوؾ االهمال، حٌث تم 

حٌث ٌتم   الشرعٌة  استثنائهم من السفر للخارج لتلمً العالج على نفمة حكومة

العرالٌل أمام اولئن الجرحى، سواء باحتجاز جوازاتهم، أو بتؽٌٌر اللجان  اختالق

لمعالجة مشكلة الجرحى الذٌن   الطبٌة التً تم تشكٌلها من لبل حكومة الشرعٌة

 .ٌستحمون السفر

 

 احتجاجات لجرحى وأسر الشهداء أمام لصر المعاشٌك
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رداً على خرولات الشرعٌة وحزب اإلصالح إلتفاق الرٌاض شنت لوات النخبة 

والمماومة الجنوبٌة هجوما على لوات االصالح والشرعٌة فً العرم  الشبوانٌة

تمكنوا خالله من السٌطرة على سوق العرم ولتل وجرح عدد من عناصر الشرعة 

 .واإلصالح

ولالت مصادر فً النخبة الشبوانٌة انهم سٌطرو عللى اطراؾ من سوق العرم بعد 

تلى وجرحى من اطرؾ اشتباكات مع مسلحً الشرعٌة واإلصالح سمط خالله ل

 .األخٌر واصابة البطل بشٌر دمحم المماه الممٌشً احد افراد المماومة

وتخوض النخبة الشبوانٌة معارن هً االعنؾ فً شبوة للحفاظ على االراضً 

 .واالهالً من بطش االخوان وجرائمهم وصوالً الى اعتمال األطفال

 

 

 

 النخبة الشبوانٌة تسٌطر على اطراؾ من سوق العرم بشبوة
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ترحٌل وتهجٌر لسري للعمال والباعة فً محافظة مؤرب الٌمنٌة التً حولها 

ٌسٌطر علٌها حزب اإلصالح وجٌش الى امارة اخوانٌة ” هادي“واتباع ” العرادة“

 .”االحمر“جنرال تركٌا 

وتمارس السلطة المحلٌة بمؤرب حمالت التهجٌر المسري والممنهج و نهب وسلب 

وإتالؾ الممتلكات بحك المواطنٌن والعمال والباعة المتجولٌن،الذٌن لدموا إلى 

 . مؤرب طلباً للرزق والعمل لسد بطونهم الخاوٌة جراء الحرب الطاحنة

وفً ولت سابك ادانت منظمات حمولٌة ومإسسات ما الدمت علٌه سلطات مؤرب، 

بؤشد العبارات ان هذه األفعال البربرٌة الهمجٌة واالجرامٌة مخالفة لكل   مإكدة

األعراؾ والموانٌن،ومنتهكة لحموق اإلنسان التً كفلتها الشرائع السماوٌة 

 .والموانٌن واكدت علٌها كل المواثٌك الدولٌة

منذ اعوام تمارس الموات االخوانٌة المسٌطرة على مفاصل الدولة فً مؤرب و

عصابات ومٌلٌشٌات   العدٌد من الجرائم ضد العزل والمبائل لتتمادى مإخرا عبر

 . لامت بالتهجٌر المسري والترحٌل للمستضعفٌن

#مؤرب منتهكة لحموق اإلنسان..مٌلٌشٌات #االخوان ب

 وجرائم التهجٌر المسري و النهب



      

 

 

 

 

 

 

 

 

هجوما الذعا على  شن المٌادي فً المجلس االنتمالً الجنوبً سالم ثابت العولمً

حزب االصالح متهما اٌاه بإفراغ الشرعٌة عن مضامٌنها الحمٌمٌة وتحوٌلها الى 

 مشروع حزبً.

ولال العولمً :افرغ حزب اإلصالح الشرعٌة من مضامٌنها الحمٌمٌة وحولها من 

رافعة رئٌسٌة لجبهة المماومة إلى مشروع حزبً أنانً ومتآمر على كل من 

 مؤرب أو الجنوب أو الساحل الؽربً.ٌختلؾ مع أجندته فً 

امام جماعتٌن ؼاٌة فً السوء والعبث واإلجرام   وأضاؾ العولمً ان الناس باتوا

 ولن ٌمبل عالل بهما مهما كان الثمن.متسائال:إلى متى ٌا تحالؾ؟.

 

 

 

 

لٌادي فً اإلنتمالً: حزب االصالح افرغ الشرعٌة من 

 مشروع حزبًمضامٌنها وحولها الى 
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لالت  ضمن نمل لواتها الى الجنوب وفشل مادون ذلن من بنود اتفاق الرٌاض

مصادر محلٌة فً محافظة شبوة إن تعزٌزات عسكرٌة كبٌرة وصلت شبوة لادمة 

 . من منفذ الودٌعة

الموات التً وصلت عربات مصفحة واطمم مدرعة وصلت وأضافت المصادر أن 

 .  شبوة

وأضافت المصادر إن التعزٌزات العسكرٌة بدأت بالتحرن بإتجاه جاءت من 

 السعودٌة فً ظل احتدام توتر االوضاع مع الحوثٌٌن فً مؤرب

 

 

 

 

 تعزٌزات عسكرٌة سعودٌة تصل شبوة
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 فً ظل سٌطرة جناح االخوان عسكرٌا

وسٌاسٌا على مدٌنة تعز، فمد عادت البلطجة والعصابات للواجهة مجددا ولكن  

و عصابة  بٌن عصابة #ؼزوان_المخالفً” حرب شوارع“هذه المرة 

 #ؼدر_الشرعبً

إصابة لائد العصابة ؼزوان بثالث طلمات و إلصابات بلٌؽة   وافادت المصادر عن

ولُتل ثالثة من اتباعه فً اشتباكات مع   أسعؾ على إثرها لمستشفى الصفوة

 عصابة الشرعبً فً اشتباكات اندلعت شمال مدٌنة تعز

فً ساحة الحرٌة بتعز بٌن وتحدٌدا ” حرب شوارع“وتحولت احٌاء المدنٌٌن الى 

مجامٌع مسلحة تحت مرأى ومسمع من السلطات االخوانٌة التً عاثت فً االرض 

 الفساد

 

فً ظل حكم #االصالح.. عصابات #تعز تخوض حرب شوارع فً 

 أحٌاء المدنٌٌن
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ردا على المإامرات التً تحان على الجنوب وابناءه من الشرعٌة وحزب اإلصالح 

بل من السعودٌة ذاتها دعت الحركة الشبابٌة والطالبٌة فً عدن ابناء الجنوب فً 

الموات المسلحة والمماومة الجنوبٌة العودة الى ارضهم ، وعدم المتال خارج 

لة لهم فٌها وال جمل، التً ٌمودها ارض الجنوب فً معركة عبثٌة استنزافٌة، النا

 .سنوات 5التحالؾ العربً بمٌادة المملكة واالمارات منذ 

وأصدرت الحركة بٌان صحفً عن مستجدات االوضاع فً عدن مطالبة باٌماؾ 

الحرب بٌن اإلطراؾ المتصارعة فً الٌمن ،وفتح حوار جدي بٌنهما للوصول الى 

 . حل سلمً وبرعاٌة اممٌة صادلة

ر البٌان المصؾ الجوي الذي تعرضت له الموات المسلحة الجنوبٌة، صمت واستنك

الشرعٌة تجاه هذه االحداث ، واستهدافها من لبل طٌران التحالؾ العربً 

)االمارات العربٌة المتحدة( ،ونطالب بفتح تحمٌك ومحاسبة المتسبب فً لتل 

 .اخواننا فً مختلؾ الجبهات

 

الحركة الشبابٌة والطالبٌة فً عدن تدعو الجنوبٌٌن مؽادرة 

 موالعهم فً جبهات المتال
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لمً رئٌس دائرة التدرٌب لموات طارق صالح مصرعه بنٌران لائد معسكر ٌختل 

 .ؼرب تعز

” عبدهللا الضبٌبً”ولال مصدر عسكري ان مشادات كالمٌة بٌن لائد معسكر ٌختل

ومدٌر التدرٌب فً لوات طارق صالح المدعو عاٌض علً عاٌض انتهت 

 .باشتباكات بٌن الطرفٌن ومصرع مدٌر التدرٌب

وتشٌر أنباء أخرى نشرتها وسائل إعالم إلى ممتل لائد معسكر ٌختل أٌضاء، وسط 

باكات، وعجز طارق صالح عن السٌطرة على المولؾ بٌن عناصر استمرار االشت

 .لواته

 

 

 

 

بمصرع لٌادي كبٌر فً خالفات فً معسكر ٌختل تنتهً 

 صفوؾ لوات طارق عفاش
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استجابت لٌادة الجٌش السودانً لطلب الحوثٌٌن باجراء تبادل اسرى بٌن الطرفٌن 

وبدأ الجٌش السودانً باضؽط على التحالؾ إلجرء صفمة التبادل واطالق اسرى 

 .الجٌش السودانً من سجون الحوثٌٌن

ولال المتحدث باسم الجٌش السودانً العمٌد عامر دمحم الحسن أمس، إن إجراءات 

وتبادل المستندات بدأت بٌن الموات السودانٌة ولوات الحوثً، وذلن عبر أولوٌة 

لٌادة التحالؾ بمٌادة المملكة العربٌة السعودٌة، بناء على رؼبة وطلب من جماعة 

 .الحوثً الٌمنٌة

وأوضح العمٌد دمحم الحسن أن إجراءات تبادل األسرى ستتم عبر آلٌات ولنوات 

انً لم ٌحدد عدد أسرى الحوثً لدى الموات التحالؾ، بٌد أن العسكري السود

هذا أمر خارج »السودانٌة، أو األسرى السودانٌٌن لدى الموات الحوثٌة، ولال: 

 .«صالحٌات الجٌش السودانً، وٌخضع لمٌادة التحالؾ

ونملت تمارٌر صحافٌة أول من أمس، عن المٌادي الحوثً عبد المادر المرتضى، 

مع الموات السودانٌة العاملة ضمن « تبادل أسرىصفمة »أن هنان تحركات لتنفٌذ 

 .لوات تحالؾ استرداد الشرعٌة فً الٌمن

وبحسب تلن التمارٌر، فإن المرتضى ذكر أنهم أبلؽوا السلطات السودانٌة عن 

طرٌك اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، بؤسرهم سودانٌٌن فً الٌمن، وأنهم 

 .لدى الطرفٌنمستعدون للتفاوض على صفمة لتبادل األسرى 

ضؽوطات سودانٌة على التحالؾ إلجراء تبادل أسرى 

 سوادنٌٌن مع الحوثٌٌن
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وسط انفالت أمنً تشهده المدٌنة هاجم مسلحٌن ملثمٌن منزل مدٌر عام مطار 

 .ولاموا باطالق النار على المنزل وداخل الحً” العمري عبدالموي“عدن الدولً 

وتمدم مدٌر عام مطار عدن الدولً عبدالرلٌب عبدالموي العمري ببالغ عاجل الى 

مدٌر أمن عدن والنائب العام ولٌادة التحالؾ والدعم واالسناد والمجلس االنتمالً 

 . ضد النمٌب محمود لاسم صبٌرة

واشار فً بالؼه إلى أن المذكور لد حضر هذا الٌوم السبت الساعة الثانٌة عشر 

لٌال على متن طمم بمعٌة خمسة مسلحٌن ملثمٌن ولام بالتهجم على منزله الكائن 

فً خور مكسر حً الماعدة اإلدارٌة ولام باطالق األعٌرة النارٌة باتجاه منزلً 

 .وداخل الحً

ولً فً بالؼه مدٌر أمن عدن وكافة األجهزة وطالب مدٌر عام مطار عدن الد

األمنٌة بسرعة اتخاذ اإلجراءات المانونٌة ضد النمٌب محمود لاسم صبٌرة ومن 

 .معه من مسلحٌن وفما للنظام والمانون

وفً ختام بالؼه حمل مدٌر عام مطار عدن الدولً عبدالرلٌب العمري النمٌب 

 .ة حصول أي مكروه له أو ألسرتهمحمود لاسم صبٌرة المسإولٌة الكاملة فً حال

 

 مسلحٌن ٌهاجمون مدٌر عام مطار عدن داخل منزله


