
 
 

 

                                   

 

    

 

 

   

 

  

    

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 م 9292 \ 9 \ 92احلادي والعشرون لعدد ا
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خطوة أولى …ركانألبن عزيز رئيسا لهيئة ا

   صالح وإعادة نظام عفاش للحكمإلإلزاحة ا

اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الجمعة قرار رئاسي 

لنظام قضى بنعيين اللواء الركن صغير بن عزيز والموالي ل

ركان بدال للواء الركن عبداللة ألالعفاشي السابق رئيسا لهيئة ا

وصدر حمر.ألصالح وعلي محسن اإلالنخعي الموالي لحزب ا

م، حيث  0101( لسنة  01،اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ) 

قضت المادة األولى منه بتعيين اللواء الركن / صغير حمود عزيز 

لهيئة األركان العامة ويرقى إلى رتبة  قائد العمليات المشتركة رئيسا  

 فريق.

كما قضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره 

 ونشره في الجريدة الرسمية.

صالح وخطوة لتمكين إلويعتبر هذا القرار استهداف مباشر لحزب ا

مارات إلبقايا نظام عفاش من الدولة حيث تسعى السعودية وا

ية الحالية واستبدالها بشرعية اخرى من حزب للتخلص من الشرع

 المؤتمر .

ورأى مراقبون ان محاوالت اغتيال المقدشي كانت لهدف تعيين 

صغير بن عزيز وزيرا للدفاع عوضا للمقدشي الذي نجا من اكثر من 

 اغتياالت خالل شهرين في مأرب 4

بعد مقتل العشرات من الجنود في سوريا 

كومة تحجب غضب يسود شوارع تركيا والح

 مواقع التواصل

حجبت الحكومة التركية ،مساء االمس، أبرز مواقع االنترنت  

 وذلك بعد ” فيسبوك، تويتر، يوتيوب“والشبكات االجتماعية 

مقتل عشرات االتراك في سوريا، حيث قامت السلطات بحجب 

 المواقع خوفا من ردة الفعل الشعبية.

 مستشفيات وشهدت مساء االمس احتجاجات امام بعض ال

 التي نقلت اليها جاثمين االتراك.

 وشوهدت سيارات اإلسعاف تنقل المصابين إلى مشاف في 

 بلدة الريحانية التركية ومدينة أنطاكيا قرب الحدود السورية.

يذكر أن عشرات الجنود األتراك قتلوا في غارة استهدفت رتال 

عسكريا في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب، 

  لخميس.ا

 

مواطن من شبوة يكشف عن انتهاكات الحملة العسكرية لقوات 

 اإلصالح على قريته

تقدم أحد أفراد قبيلة آل باحقينة بشكوى إلى كافة الجهات والمعنية في محافظة 

شبوة، والجنوب بشكل عام، بخصوص األضرار الكبيرة التي تعرض لها في قرية 

بية التي تعرضت لها المنطقة من قبل قوات الظاهرة بسبب الحملة العسكرية اإلرها

 الجيش واألمن بداية األسبوع الجاري.

وتعرضت منطقة الظاهرة بمديرية جردان إلى حملة عسكرية كبيرة، غير مبررة 

قامت خاللها القوات الغازية بمحاصرة المنطقة وإطالق نار كثيف بمختلف أنواع 

رية، وانتهاك صارخ لحرمتها، إضافة األسلحة، تسببت في اقالق السكينة العامة للق

 إلى ما سببتها من أضرار مادية لحقت بعددا من المواطنين.

 وهذه نص الشكوى الذي تقدم بها األخ عبد الله أحمد باحقينة:

أنا المواطن عبد الله أحمد باحقينة من سكان منطقة الظاهرة بمديرية جردان 

التي نفذتها ضدنا قوات تتبع حزب محافظة شبوة، تعرضت نتيجة الحملة العسكرية، 

فبراير الجاري إلى أضرار بالغة وكبيرة، وفقدنا خاللها  00اإلصالح في يوم السبت 

عددا من رؤوس اإلبل، واألغنام، التي هي مصدر دخلنا ورزقنا الوحيدة في هذه 

المنطقة، بسبب النيران الكثيفة التي أطلقتها تلك القوات عند دخولها إلى قريتنا 

ريفية، وقد تواصلنا مع قادة الحملة العسكرية للنظر في تلك األضرار والخسائر ال

 التي تعرضنا لها، إال أننا لم نلقى اي تجاوب، وتم تجاهلنا بشكل تام.

ومن خالل هذه المذكرة نؤكد لكافة الجهات المعنية اننا سنستمر في المطالبة 

عرضنا لها نتيجة الحملة بحقوقنا، ولن نسكت عن اإلنتهاكات الجسيمة التي ت

 العسكرية غير المبررة..هذا وبالله التوفيق

بن فريد : ما يحدث في شبوة صراع وجود ما بين قوة احتالل 

 غاشمة وإرادة شعب الجنوب

ارجية بالمجلس االنتقالي الجنوبي في اوروبا احمد  نشر القيادي بدائرة العالقات الخ

لشاب من شبوة وهو ينتزع علم االحتالل عمر بن فريد على صفحته بتويتر فيديو 

 اليمني من على عمود إنارة بالشارع.

وعلق بن فريد على الفيديو بالقول : صراع وجود ما بين قوة احتالل غاشمة 

 وإرادة شعب الجنوب.

وأضاف :شاب ثائر من شبوة يصعد عمود انارة لينزع علم اإلحتالل فيما تصل 

صاص تجسيدا لمبدأ فرض الوحدة بالقوة مليشيات اإلخوان لتطلق عليه الر

 .(.  أو)الوحدة او الموت

واختتم بن فريد تغريدته بالقول :ليعلم العالم كله أن إرادة الشعوب ال تقهر وان 

 ومصير الغزاة الى زوال حتما



 
 

 

اصابة شاب بنيران مسلحين مجهولين في 

 سوق القات بالشيخ عثمان

جة اطالق مسلحين مجهولين اصيب شاب مساء اليوم بجروح نتي  

وسط سوق القات بمنطقة الهاشمي بمديرية الشيخ   النار عليه

 عثمان.

وقال شهود عيان أن اثنين مسلحين مجهولين أطلقوا النار على 

شاب في العشرينيات من العمر، واصابوه بعدة طلقات في ساقيه، 

 حيث تم اسعافه إلى أحد المستشفيات بالمدينة.

، بأن شخصين مسلحين من أبناء منطقة المحاريق وأكد مصدر أمني

قاموا بإطالق النار على شاب يدعى )محمد علي الحربي( واصابوه 

 ”.المتفرقع“إصابة خطيرة في ساقيه نتيجة الرصاص الحارق 

( عام وهو 00و أفاد المصدر بأن الشاب الحربي يبلغ من العمر )

 أطباء بال حدود. من أبناء حي السيلة، وقد تم اسعافه إلى مستشفى

مؤكدا بأن قوات الحزام األمني تحركت إلى موقع الحادث فور تلقيها 

بالغ أمني من تحريات القطاع الثامن حزام أمني وباشرت التحقيق 

 في الحادثة

 

 

 

 

 

 

 مصرع شاب بنيران قوة أمنية في عدن

 قتل شاب برصاص جنود قوة امنية بعدن مساء االربعاء.

شابا ويدعى عصام الصبيحي قتل وقال مصدر محلي ان 

 برصاص جنود من الحزام بالقرب من حي الصولبان.

واشارت المصادر الى ان خالف نشب بين الصبيحي وجنود 

 الحزام على خلفية سرعة احد االطقم التي مرت بجانبه.

واندلع خالف بين الطرفين انتهى بواقعة اطالق نار اودت 

 بحياة الصبيحي.

أيام لتسليم قتلة  5صالح إلت الشرعية واحزام أبين يمهل قوا

 الكازمي

مني القتحام مجمع أحور نجحت وساطة ألبعد توتر وعزيمة من قوات الحزام ا

قبليةالخميس، في إقناع أفراد من قوات الحزام األمني والتدخل السريع والقبائل 

اد باالنسحاب من محيط المجمع الحكومي بمدينة أحور الذي ترابط فيه قيادات وأفر

 مشاه والقوات الخاصة، وفك الحصار خالل صلح مدته خمسة أيام. 000من اللواء 

وكانت قوات الحزام األمني والتدخل السريع بمديرية أحور قد أمهلت مليشيا اإلخوان 

الذي ” أبو إسحاق الكازمي”ساعة لتسليم قتلة القيادي محمد الهامل الملقب بـ 04

 شتباكات مسلحة أمس األول.توفي متأثرا  بإصابة بليغة إثر ا

وجاءت تلك المهلة بعد تدخل مشايخ وشخصيات اجتماعية بالمنطقة في محاولة 

 الصلح، في ظل التوتر العسكري الذي يخيم على أحور.

بمنطقة أحور ردا   000وحاصرت قوات الحزام األمني والتدخل السريع مقر اللواء 

 المديريةعلى اعتداء مليشيات اإلخوان على نقاطها في 

 

 

 

 

 

 

 

كتيبة كاملة من الشرعية في سقطرى تعلن والءها لإلنتقالي 

 الجنوبي

ارخبيل سقطرى صباح اليوم الخميس والئها للقوات التابعة للحزام االمني 

 والمجلس االنتقالي الجنوبي .

واعلنت الكتيبة وهي الثانية في قوام اللواء انضمامها للحزام االمني بقيادة الرئيس 

 روس الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي .عيد

وصباح اليوم اصطف العشرات من افراد الكتيبة في مقر المعسكر مؤدين التحية 

 للعلم الجنوبي الذي رفع على سارية مرتفعة .



 
 

 صالحإلا عناصر..ماراتإلا اسم وجود بسبب

 العام عتق مستشفى لوحة تنزع

  وانمارات، قامت عناصر اإلخإلفي إطار مشاكلها مع ا

التابعة للشرعية في محافظة #شبوة، امس اإلثنين، بالعبث 

بمحتويات مستشفى عتق الذي قام الهالل األحمر اإلماراتي 

بإعادة تأهيله ودعمه بالعديد من األجهزة المتطورة والحديثة 

 قبل عام ونصف.

خوان بنزع اللوحة الخاصة بالمستشفى إلوقامت عناصر ا

 مر اإلماراتي عليها.بسبب تواجد اسم الهالل األح

وكشف مصدر موثوق حقيقة إخراج اللوحة الذي تعود 

اسبابها لقيام عناصر من القوات الخاصة تعود أصولهم 

لمحافظة عمران بزيارة صديق لهم يتلقى العالج في مستشفى 

 عتق العام.

واضاف المصدر ; ان تلك العناصر شاهدت اسم الهالل 

حة فقاموا بالذهاب األحمر اإلماراتي موضوع على اللو

مباشرة إلى مدير عام المستشفى اإلخواني علي ناصر سعيد 

الذيب وأمروه بأن يخرج اللوحة في نفس اللحظة وامام 

 أعينهم وإال فإنهم من سيقوم بإخراجها.

حيث وافق مدير المستشفى على الفور وطلب من بعض عمال 

امام  نظافة المستشفى إخراج اللوحة ورميها بعيداً.وحدث ذلك

اعين تلك العناصر من القوات الخاصة القادمين من محافظة 

عمران والذي يسيطرون حاليآ على نقطة المجازة في مفرق 

 مديرية الروضة.

وسبق ان حدث سيناريو مماثل لذلك وبنفس المكان. حيث قام 

احد القيادات العسكرية من محافظة مأرب بابالغ مدير 

يد الذيب بإخراج اللوحة المستشفى اإلخواني علي ناصر سع

الذي تحمل صورة حكام دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

على مدخل المستشفى قبل اشهر قريبة.وسرعان ماقام 

 بإخراجها دون اعتراض.

وتسعى ميليشيا اإلخوان اإلرهابية بقيادة محمد صالح عديو 

مارات في شبوة وبقية إللهدم وتدمير اي اعمال لدولة ا

 المحافظات

 

 ميناء في السعودية للقوات مبنى يستهدفون مجهولين مسلحين

 بالمهرة نشطون

استهدف مسلحون مجهولون مبنى تابع لميناء نشطون بالمهرة يتواجد فيه جنود 

 سعوديين واخرين من قوات الشرعية

ورمى المجهولون قنبلة على أحدى المباني التابعة لميناء نشطون بمحافظة المهرة 

 ساعة 42الثانية تستهدف القوات السعودية خالل اقل من في عملية خي 

وقال مصدر امني ان انفجار عنيف استهدف مبنى في ميناء نشطون بعد قيام 

 مجهولون برمي قنبلة هجومية وتفجيرها.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من اربعة وعشرين ساعة من جريمة استهداف طقم 

 لقوات المهمات في منطقة شحن.

المهرة توترات امنية وعسكرية متسارعة ضمن مؤامرة تقودها القوات وتشهد 

 السعودية لنشر الفوضى في المحافظة الشرقية

 

 

 

 

 

 

 أهالي حي العريش يشكون تكدس القمامة

شكا أهالي حي العريش بمديرية خورمكسر من تكدس اكوام القمامة داخل الحي منذ 

 سنوات دون اي تدخل للجهات المختصة .

الهالي في رسالة لهم ان اراضي ومساحات داخل الحي ووسط منازلهم وقال ا

اصبحت مكب للقمامة منذ سنوات مشيرين بأنهم طالبوا السلطة المحلية في 

 خورمكسر ولكن لم تتم االستجابة لمطالة.

ودعا المواطنون السلطة المحلية وصندوق النظافة والمنظمات الدولية الى التحرك 

ي تنظيف الحي واخراج اكوام القمامة المتواجدة بكثرة داخل العاجل ومساعدتهم ف

 الحي والتي قد تتسبب بنقل امراض خطيرة بين صفوف سكان الحي.

 



 
 

 قائد نائب وفاة..بها اصيب بجروح متأثرا

 بأبين منيألا الحزام

توفي نائب قائد الحزام األمني ابو اسحاق إلحاقي الكازمي 

االشتباكات المسلحة مع صباح اليوم متأثرا بإصابته خالل 

مسلحي العوبان بمثلث حناذ غرب مديرية احور محافظة أبين 

. وبحسبب المصدر أن نائب الحزام األمني ابو اسحاق إلحاقي 

الكازمي اصيب بأصابه بالغة ما أدى إلى وفاته بعد ساعات 

 من إصابته .

وتم دفن نائب قائد الحزام األمني صباح اليوم في مقبرة 

 عد الصالة عليه بجامع الشيخ بلجفار وسط احور .الخماري ب

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحي العوبان وأفراد 

من الحزام األمني في ساعات متأخرة من مساء أمس الثالثاء 

بالقرب من حاجز تفتيش مثلث حناذ غرب احور وهو ما 

أسفر عن إصابة نائب قائد الحزام األمني بإصابة بليغة أدت 

 وفاته اليوم األربعاء. إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومازالت المنظمات الحقوقية واإلنسانية المحلية والدولية 

تنحاز لميليشيا اإلخوان اإلرهابية للصمت الذي يحيط بها 

ولتغاضيها عن إنتهاكات وجرائم ميليشيا اإلخوان الجسيمة 

في محافظة #شبوة والتعذيب داخل سجونها السرية الخارجة 

 نعن القانو

 

 سائقيها وتحذر النارية الدراجات منع تقر منيألا الحزام قيادة

اقرت قيادة قوات الدعم واإلسناد واألحزمة األمنية مصادرة الداجات النارية خالل 

 اجتماع دوري بالعاصمة عدن وذلك خالل االسابيع القادمة.

الوالي  وناقشت قيادة الدعم واإلسناد خالل اجتماعها برئاسة القائد العام محسن

إعادة تدشين حملة لضبط ومصادرة الدراجات النارية بعدن، وذلك بسبب االزدحام 

المروري والحوادث المتسببة بشكل كبير لسائقي الدراجات النارية، كذلك الحد من 

 الظواهر السلبية الدخيلة على العاصمة عدن .

بالتعاون مع  وستدشن الحملة بقيادة قائد حزام عدن القائد وضاح عمر عبدالعزيز

 كتائب العاصفة والحزم وبالتنسيق مع النيابة العامة وادارة السير مرور امن عدن.

وحذرت قيادة الدعم واإلسناد مالكي الدراجات النارية من استمرار استخدامها في 

شوارع العاصمة عدن، مؤكدة انها ستصادر في حال لم يلتزم مالكيها بالقوانين 

 واالنظمة .

ة الدعم واالسناد على ضرورة الحفاظ على أمن العاصمة عدن، داعية وشددت قياد

الجميع لعدم الخوض باي قرارات تخص هذه الحملة في التواصل االجتماعية 

والمواقع االخبارية ، وأكدت انها تملك موقعا رسميا تبث فيها كل األخبار المعتمدة 

 وتصدر بشكل رسمي

 

 

 

 

 

 

بة الشبوانية في السجون تعذيب وحشي يتعرض له جنود النخ

 صالحإلالسرية لعناصر ا

” محسن محمد الصوة الخليفي“افاد اقارب الجندي في قوات #النخبة_الشبوانية 
بأنه يتعرض البشع التعذيب الوحشي في معسكر الشهداء احد اهم واكبر السجون 

 السرية التابعة لميليشيا اإلخوان اإلرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

صدر في النخبة ان خمسة عشر جندي من قوات النخبة الشبوانية تعرضوا وقال م
لالختطاف من قبل ميليشيا اإلخوان اثناء خروجهم من معسكر العلم االسبوع 

وكشفت مصادر موثوقة ان اإلخواني  الماضي ومن بينهم محسن الصوة الخليفي.
” ابوحسين“ة الذي يخفى إسمه الحقيقي خلف الكني” عمر عوض الدهولي“العقيد 

المعروف بها وهو من مديرية بيحان مسؤول التحقيقات بمعسكر الشهداء واحد 
قيادات ميليشيا اإلخوان اإلرهابية )القوات الخاصة( وايضا يشرف ويقوم بتعذيب 

جنود النخبة الشبوانية في معسكر الشهداء مستخدماً الكهرباء وأساليب بشعة 
 ع عنهم الشرب واالكل لساعات طويلة.ومختلفة ومتعددة نفسية وجسدية ويمن



 
 

ي ثاني عملية اغتيال خالل ساعات..مصرع ف

 مواطن بنيران مسلحين في وادي حضرموت

 خالل اغتيال عملية ثاني في مسلحين برصاص اليوم، مواطن قتل

 مسلحين ان عيان شهود وافاد.حضرموت# بدي قليلة ساعات

 في ”باتيس ماجد ”يدعى مواطن اليوم ظهر بعد اغتالوا مجهولين

 .بالفرار يلوذوا ان قبل القطن،# بوسط الورش شارع

 في المعتاد عمله يمارس الثالثيني، المواطن كان الشهود وبحسب

 .مقتله لحظة الكهربائية األدوات يبيع له مملوك محل

 العام منذ مستمر اغتياالت مسلسل حضرموت، وادي ويشهد

 محمد الجندي اليوم حصبا مجهولون مسلحون اغتال حيث الماضي،

 سيئون سوق في جديد بن صيدلية بداخل( كاكي) الملقب صويلح

 جعفر العقيد سيئون أمن لمدير مرافقا   القتيل الجندي ويعمل .العام

 كده بن

 

 

 

 

 

صالح تنقل إلمكبلين بسالسل الحديد..عناصر ا

 معتقلين من أبين الى مأرب 3

يا حزب قالت مصادر مطلعة في محافظة أبين أن ميليش

اإلصالح اإلخواني نقلت ثالثة شبان مدنيين من المحافظة إلى 

 مأرب بعد أن جرى اعتقالهم مكبلين بسالسل الحديد .

وجرى اعتقال الشبان الثالثة في بلدة شقرة الساحلية، 

 واظهرت صورة تكبيلهم بالسالسل.

وذكرت المصادر، أنه سبق لميليشيا اإلصالح في أبين، 

 لحزام األمني وترحيلهم إلى مأرباعتقال جنود في ا

 

تظاهرة لقيادات وافراد من المقاومة الجنوبية تحذر من 

 استمرار التالعب بالمرتبات

تظاهر اليوم الخميس عدد كبير من قيادات وأفراد مجلس المقاومة الجنوبية 

بالعاصمة عدن في جولة البريقة بالقرب من بوابة ميناء الزيت الخارجية ومبنى 

 ية.المدير

ورفعت بالوقفة عدد ا من الالفتات طالبت الرئيس هادي وقيادة التحالف العربي 

وقيادة المجلس االنتقالي الجنوبي الحد من الفساد المالي واإلداري وتوفير كافة 

 الخدمات ومحاسبة الفاسدين.

وجددت المقاومة الجنوبية رفضها لإلرهاب وقالت: نعم لألمن واالستقرار وتفعيل 

 قضاءدور ال

ا بحسب  وطالب مجلس المقاومة فتح باب التنافس التجاري للمشتقات النفطية، معبر 

الشعارات التي رفعت بالوقفة عن رفضه احتكار المشتقات النفطية والتجارية 

 األخرى التي يستهلكها المواطن.

مشدد ا على ضرورة صرف مرتبات الشهداء والجرحى والمعتقلين وكافة منتسبي 

 من الجنوبي في حينها وعدم تأخرها..الجيش واأل

وأكدت المقاومة الجنوبية على ضرورة إشراك كوادر جنوبية لتسيير عمل المكتب 

 الفني للمجلس اإلقتصادي األعلى ومباشرة عمل من داخل العاصمة عدن.

وجددت المقاومة الجنوبية مطالبتها الجهات الحكومية إلى فتح المدارس ورفع 

 ى حال المعلمين وذلك في زيادة مرتباتهماإلضراب والنظر إل

 

 

 

جنود وتدمير مدرعة واطقم سعودية بكمين مسلح في  5مقتل 

 المهرة

من القوات السعودية والجيش الوطني مصرعهم وسقوط عدد من  5لقي المهرة 

 الجرحى بكمين بين حات وشحن بالمهرة.

ية وعدد من وقال مصدر محلي ان الكمين اسفر ايضا عن إحراق مدرعة سعود

 األطقم.

ويرفض ابناء المهرة بقاء القوات السعودية في المحافظة خصوصا منفذ شحن 

لمحافظة بالتحكم في واردات الذي تحاول السعودية السيطرة عليه ومحاصرة ابناء ا

 المنف



 
 

 دمرت التحالف طيران غارات: الحوثيين

 كليا تعز مطار مرافق

فذهما التحالف مساء األحد، قال الحوثيين إن الغارتين اللتين ن

 أدتا إلى تدمير ما تبقى من مرافق مطار تعز .

جاء ذلك في بيان صادر عما تسمى وزارة النقل التابعة 

 لحكومة الحوثيين نشرته وسائل إعالم تابعة للجماعة.

طيران التحالف شن األحد، غارتين على “وقال البيان إن 

طار فيما استهدفت مطار تعز استهدفت األولى مبنى صالة الم

 ”.الثانية مرسى الطائرات، مخلفا إضرار جسيمة

الطيران استهدف خالل الفترة الماضية مطار “وأضاف أن 

في المائة من مرافقه فيما  06تعز بسلسلة غارات دمرت 

 ”.أدت غارتا األحد إلى تدمير كلي لمرافق المطار

ات وطالب البيان األمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظم

اإلنسانية بالضغط على التحالف إليقاف استهداف األعيان 

المدنية واألطفال والنساء ورفع الحصار الذي تسبب في 

 أوضاع إنسانية كارثية.

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول األمر، غير أن 

التحالف شدد في بيانات سابقة على حرصه تجنيب المرافق 

بوقوع أخطاء في بعض الغارات المدنية أي هجمات، مقرا 

 الجوية.

ويقع مطار تعز في الجهة الشرقية للمحافظة، ويخضع 

 لسيطرة الحوثيين.

جراء  4605وتوقفت الرحالت الجوية فيه مطلع العام 

 الظروف الميدانية الناجمة عن الصراع.

 

 محجر اقامة خطوة على احتجاجهم يواصلون اطباء..عدن

 الصداقة مستشفى في صحي

جالء مصابيها بفيروس كورونا واستقدامهم الى إلمارات الساعية إلضا لخطوة ارف

عدن تواصلت االحتجاجات بمستشفى الصداقة رفضا العمال تشييد محجر صحي في 

 المستشفى.

ونفذ العشرات من االطباء اليوم الثالثاء احتجاجات وسط باحة المشفى العتيق 

 رفضا للخطوة الكارثية

يجددون رفضهم تشييد محجر صحي في المشفى موجهين وقال االطباء أنهم 

 االتهامات في ذلك إلى مكتب الصحة والوزارة .

واصدر االطباء بيانا اضافيا بهذا الخصوص شدد على ضرورة الرفض لمثل هذه 

  الخطوة .

 

 

 

 

 

إنتهاكات مروعة وتزايد الوفيات في سجون ومعتقالت 

 صالحإلا

بيًرا، حيث يقتل االخوان السجناء بالتعذيب في اثارت الجرائم اإلخوانية غضبًا ك
يترأسها   شبوة وتعز ومارب وبعد ذلك ينفون ارتكابهم لما ذكر، ويشكلون لجان

 االخوان بشأن ذلك لتبرير جرائمهم.

خوان تزايدا للوفيات نتيجة للتعذيب واالهمال، حيث يتعرض إلو تشهد سجون ا
 الى الوفاةالسجناء لتعذيب وحشي يؤدي في بعض الحاالت 

وحتى الكذب لم يعد يخجل االخوان، ففي حادثة الشهيد سعيد باتاجرة الذي قتل أمام 
العالم كله من قبل عصابات االصالح وهو نفس حال الشهيد حبتور الذي قتلته ذات 

 العصابة .

استياء واسع وغضب مما حدث ويحدث، ووصف المليشيات اإلخوانية بأنّها أكبر 
خلية إجرامية في اليمن حيث يتم تعذيب السجين ثم الذهاب به و اعدامه ميدانيا ثم 

 وبعد ذلك حمالت لمالحقة واعتقال المدنيين” هامدة ” ألهله   تسليم جثته



 
 

القوات السعودية تهدد اطباء وطبيبات 

 الصداقة بعدنمستشفى 

هددت القوات  على خطى المهرة وبوجه وحشي جديد

السعودية في مدينة عدن اليوم ، أطباء وطبيبات مستشفى 

الصداقة باالعتقال بعد رفض عدد من األطباء تحويل 

 المستشفى الخاص باالمومة والطفوله إلى محجر صحي.

وقالت مصادر طبية أن عدد من أطباء المستشفى الذي حولته 

مارات إلى محجر صحفي لنقل مرضى كورونا من اليمنيين اال

او االماراتيين اليه هددوا بمقاطعة العمل واالضراب ، 

فتعرضوا لتهديدات باالعتقال من القوات التابعه للتحالف في 

 عدن ،

ووفق المصدر فإن المستشفى تم إغالفة أمام المرضي تماماً 

ي حكومة هادي بتوجيهات إماراتية وتلفت وزارة الصحة ف

مليون درهم إماراتي لقاء استقبال عدن لإلماراتين المصابين 

بكورونا ، وكانت االمارات قد خططت بدقة لنقل فيروس 

كورونا من الصين لليمن منذ ايام باعالنها نقل الطالب 

اليمنيين العالقين في ووهان الصينية بؤرة االصابة بكورونا 

تجهيز مستشفى للطالب إلى االمارات وبشكل مفاجي وجهت ب

 العائدين والمصابين بالفيروس القاتل من االماراتيين

 

 

 

 

 

 

 

صالح تختطف صحفي جنوبي وتصادر هاتفه إلعناصر ا

 لتصويره تسريب انبوب النفط في شبوة

ختطفت مليشيات حزب االصالح في شبوة الصحفي طارق فريد في منطقة الشجن ا 

 بحبان وصادرت هاتفه .

فريد في مهمة صحفية لتغطية أخبار تسرب أنبوب النفط في المنطقة وكان الصحفي 

 قبل أن تغافله مليشيات االصالح وتعتقله.

وكتب الصحفي طارق فريد على صفحته بفيسبوك بأنه وبينما كان في مهمته 

بوصول طقم يتبع اللواء الجبلي يقوده شخص عرف بنفسه بـ ” الصحفية فوجئ 

و مسح الصور ووضع التزام خطي بعدم نشر الصور وأمرهم بسجني أ“ أبوجبريل”

أو الحديث عن التسريب أخبرتهم أني صحفي ومن أبناء هذه المنطقة وأن هذه 

الصورة تثبت التلوث البيئي الذي لنا الحق في المطالبة بالتعويض من جهة ومن 

 جهة أخرى تثبت فشل شركة النفط امام السلطة المحلية وامام المواطنين في عملية

إصالح األنبوب ولكن دون فائدة حيث تم أخذ هاتفي الخاص ورموني في الطقم 

واتصلوا بطقم ثاني ألخذي إلى أحد سجونهم الخاصة مهدديني بأشد أنواع التعذيب 

 ” 

 

 

 

 

 

عصابة مسلحة تختطف سيارة مندوب الهالل األحمر اإلماراتي 

 بتعز

عافر محافظة تعز، سيارة أختطفت عصابة مسلحة الليلة الماضية في مديرية الم
 الدكتور هشام الحمادي، مندوب الهالل األحمر اإلماراتي بالمحافظة.

وقال الحمادي، إن عصابة مسلحة اعترضته في منطقة الصنة، الساعة الثانية 
عشرة ليالً، وأنزلته من سيارته نوع سنتافي وأخذت السيارة بما فيها من وثائق 

 ومستلزمات خاصة.

مدرع باختطاف سيارته وطلب من اللواء اتخاذ  35قيادة اللواء  وأبلغ الحمادي
اإلجراءات القانونية والتي بدورها وجهت السيطرة وضابط أمن اللواء باتخاد 

 اإلجراءات الالزمة.



 
 

صالح إلمصدر يكشف سبب هجوم عناصر ا

 على منطقة الظاهرة في شبوة

كشف مصدر ميداني في شبوة عن سبب اهجوم مليشيا  

ح على منطقة الظاهرة بجردان ، مؤكدا انع ليس وليد اإلصال

اللحظة، و تأتي ضمن عدة محاوالت بهدف السيطرة التامة 

 ”.على ممر أنبوب الغاز

المنطقة منذ ” ولفت المصدر في تصريح لعدن تايم ان 

م كانت مسرحا ألشتباكات، ومواجهات دائمة بين هذه 466٢

قاومة الجنوبية إلى القوات و أهالي المنطقة، ثم دخلت الم

 ”.م460٢جانب األهالي بعد 

هدف السيطرة على مقر الكتيبة الثامنة في “وأكد المصدر أن 

الظاهرة ، هدف ليس بجديد للمليشيا، التي ال ترغب في 

 ”.وجود قوة جنوبية بالقرب من أنبوب الغاز

ويكتسب موقع الكتيبة الثامنة مقاومة جنوبية، أهمية كبيرة 

خط أنبوب الغاز المسال الذي يمر بهضبة  بسبب قربه من

 جردان وصوال لسواحل شبوة

وأقدمت مليشيا اإلصالح بمحافظة شبوة، االحد على تدمير 

معسكر الكتيبة الثامنة مقاومة جنوبية بالظاهرة بمديرية 

 جردان.

وخالل عملية التدمير قامت مليشيات اإلصالح بإزالة السواتر 

المراقبة التابعة للمعسكر، ونهبت  الترابية، والعنابر، وابراج

 محتوياته.

وتعرضت الكتيبة الثامنة مقاومة جنوبية بالظاهرة قبل أكثر 

مشاه التابع  36من سنة لهجوم واسع من قبل اللواء 

لإلخوان بهدف السيطرة على المعسكر، إال أن المقاومة 

  تصدت له وافشلته.

 

 

 

 

 

 

 

واصابة عدد من  قوة أمنية تداهم منشأة سياحية في عدن

 العمال بجروح بليغة

في حادثة غريبة وغير مفهومة قال مسئولون في منشأة سياحية يتم تشييدها  

جرحى من عمال المنشاءة اصيبوا بجراح بالغة حينما هاجمت  3بخور مكسر ان 

 قوة أمنية المنشاءة صباح يوم الثالثاء.

سر فقد داهمت قوة أمنية وبحسب مسئولين في منشاءة الحارثي السياحية بخور مك

المنشأة التي تشهد اعمال تحديثات واطلقت النار بكثافة وهو األمر الذي تسبب 

 جرحى قال المسئولون عن المنشاءة ان حالتهم خطرة للغاية. 3بسقوط 

واليبدو الهجوم مفهوما أو واضحا حيث انسحبت القوة األمنية الحقا من المكان 

 عقب توقف اعمال التأهيل.

سنوات في عدن  06ل مسئولون في المنشاة أنها مرخصة وتعمل منذ أكثر من وقا

 وان كل ماحدث هو اعادة تأهيلها مجددا الفتتاحها مبدين استغرابهم للهجوم .

وعلمت صحيفة عدن الغد ان مالك المنشأة الحارثي وهو احد أبناء محافظة شبوة 

أنها التعلم شيء عن الهجوم تقدم بشكوى لقيادة المجلس االنتقالي التي ابلغته 

 واسبابه

 

 

 

 

 

الحالمي: امن عدن يفرج عن قياديان في المقاومة بوساطة 

 قادها اللواء فضل حسن

قال القيادي في المقاومة الجنوبية بعدن عادل الحالمي ان سلطات االمن بعدن افرجت عن 
 ن.قياديين في المقاومة اعتقال خالل عملية مداهمة لفندق بعدن قبل يومي

 وقال الحالمي في تصريح له ان القوات االمنية افرجت عن قائدي لوائي النصر والتحالف .

واشار الى ان عملية االفراج تمت عقب وساطة قادها اللواء فضل حسن قائد المنطقة 
 العسكرية الرابعة .

 وتم االفراج عن العميد الطالبي والشيخ بجاش الصبيحي باالضافة الى مرافقيهم



 
 

 الي الجنوبي: تضحياتنا لن تذهب سدىنتقإلا

 ان الجعدي فضل الجنوبي االنتقالي للمجلس العام األمين مساعد قال

 دولة إلى إشارة في سدى، تذهب لن وحلفائهم الجنوبيين تضحيات

 المتحدة، العربية اإلمارات

 منحتمونا: بالقول االنتقالي انصار مخاطبا تويتر على الجعدي وغرد

 شعبنا تضحيات المحاسبة، حق ولكم الوقت فامنحونا الثقة

 عاهدنا عما أنملة قيد نتراجع ولن سدى تذهب لن حلفائنا وتضحيات

 .حيينا ما شعبنا به

 السياسي العمل في قضيتنا وحمل حليفنا والنصر لنا الحق: واضاف

 العسكرية، المواجهة في هو كما مطلوب والدبلوماسي

 .تخذلكم ولن لم قيادتكم ان وثقوا الهمم اشحذوا

 تجاه حاسم موقف االنتقالي باتخاذ مطالبة أصوات مؤخرا وبرزت

 .الرياض إتفاق تنفيذ في الشرعية الحكومة مماطلة

 

 

 

 

االنتقالي: الشرعية تجند اإلرهابيين لتفجير 

 الوضع في عدن

عقدت هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي، اليوم األحد، 

ألمين العام لهيئة رئاسة اجتماعها الدوري، برئاسة ا

المجلس، أحمد حامد لملس، متهما الشرعية بتجنيد 

 اإلرهابيين لتفجير الوضع في عدن.

ووقفت الهيئة أمام المستجدات السياسية على الساحة 

الجنوبية وفي مقدمتها المعوقات التي تضعها قوى النفوذ 

 Dاإلخوانية في الحكومة اليمنية أمام تطبيق اتفاق ال%

 

ئد في لواء العمالقة: أنقذنا قوات حراس الجمهورية من قا

 محرقة الحوثي ورفضنا توسالت طارق لمنحه القيادة

كشف قائد عسكري بألوية المقاومة الجنوبية عن رفضها لتوسالت طارق عفاش 

منحه منصب قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي وتضم إلى جوارها قوات 

 س الجمهورية التابعة لطارق عفاش .المقاومة التهامية وحرا

قوات ” وأشار القائد العسكري بألوية العمالقة الذي فضل عدم ذكر اسمه بان 

العمالقة الجنوبية أنقذت طارق عفاش من محرقة المقانلين الحوثيين وأنها منحتهم 

 ” .التأمين للمواقع الخلفية وتصدرت قواتهم خطوط التماس لمواجهة الحوثيين

أن قوات الوية العمالقة الجنوبية هبت لنجدت قوات حراس الجمهورية ” وأضاف 

وبدال من ان يحفظ لها الجميل كان رده باستهدافها ومحاولة إضعافها واليوم يسعى 

 ” .ألن تكون ضمن الوية يكون فيها اآلمر الناهي 

طارق  و دعت قيادة التحالف العربي قيادة ألوية العمالقة اإلنضمام تحت قيادة العميد

 صالح في الساحل الغربي.

وكشفت ألوية العمالقة في صفحتها بتويتر أن القائد العام أللوية العمالقة أصدر 

تعميما بعدم التعامل أو التعاون مع العميد طارق صالح عقب استهداف ألوية العمالقة 

باإللتفاف لمحاولة إضعاف قوتهم مع حراس الجمهورية.في إشارة واضحة إلى أن 

 داف قوات العمالقة كانت من قبل طارق صالح.استه

مأرب ”ونشرت قوات العمالقة في صفحتها على تويتر سلسلة تغريدات رصدها

كشفت التغريدات مستجدات الحالة العسكرية أللوية الساحل الغربي، وقالت: ” برس

قوات التحالف جمعت بين طارق محمد صالح وقيادة العمالقة مع لتسليم القيادة 

ة باسم القوات المشتركة لطارق بشكل رسمي وإلغاء اسم العمالقة إال أن العام

العمالقة رفضوا ذلك بقوة، وقرروا االنسحاب من الساحل الغربي، فرفض التحالف 

 االنسحاب،..

ويحاول التحالف العربي توحيد القيادة العسكرية في الساحل الغربي تحت قيادة 

بسبب قلة الثقة في العميد صالح. وبحسب  طارق صالح، إال أن تلك المساعي فشلت

ألوية العمالقة فقد قرر التحالف أخيرا اإلبقاء على العمالقة تحت قيادة مستقلة في 

 محاولة لتحييد األلوية التي تعتبر رأس الحربة في القتال بالساحل الغربي.

ض وفي خطوة أخرى فقد عقد طارق صالح اجتماعا مع قيادات األلوية التهامية وعر

عليهم اإلنضمام تحت قيادته وأغراهم بالدعم واإلعتمادات المالية والتسليح، إال أن 

مساعي طارق قوبلت بالرفض. في السياق ذاته عرضت قيادة األلوية على طارق 

التوجه معه بأفرادهم نحو صنعاء وهو ما جعل طارق يغضب بشدة إزاء ذلك، بحسب 

 ذات المصادر

 

 



 
 

 

 

 

 

 

يات اإلصالح وتنظيم القاعدة ودفع التقارب بين مليش 
ألن يقوم األخير تصنيف قوات الحزام األمني في 

أبين واحدة من األهداف الرئيسية للتنظيم في جزيرة 
العرب على مدار العامين الماضيين، وجاء في 

المرتبة الثانية عناصر داعش في البيضاء، في حين 
جاء في المرتبة الثالثة البعيدة المليشيات الحوثية، 

على الرغم من أن أيديولوجي القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية يصورونهم الميليشيات كجنود 

موالين إليران، غير أن العالقات مع اإلصالح غيرت 
 من تلك المعادلة.

وكانت الواليات المتحدة قد عرضت مكافأة تصل إلى 
ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات عن باطرفي،  5

لى شن هجمات ضدها وضد الفتة إلى أنه دعا إ
 مصالحها االقتصادية.

 0كان الرئيس األميركي دونالد ترامب قد أعلن في 
نجحت في القضاء على “فبراير أن الواليات المتحدة 

قاسم الريمي، أحد مؤّسسي وزعيم تنظيم القاعدة في 
 ”.جزيرة العرب

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن إطالق نار في ديسمبر 
أميركية في فلوريدا أدى إلى مقتل في قاعدة بحرية 

ثالثة بحارة بيَد ضابط سعودي، وفقا لمركز 
، وتعتبر الواليات المتحدة تنظيم القاعدة في ”سايت“

جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، أخطر 
 فروع القاعدة.

خالد باطرفي ظهر في عدد “أن ” سايت“وأوضح 
رب في من فيديوهات تنظيم القاعدة في جزيرة الع

السنوات األخيرة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن 
دوره، فقد بدا مساعدا للريمي ومتحدثا باسم 

  ”.التنظيم

 

 

#القاعدة تعزز عالقتها مع #اإلصالح بتعيين باطرفي زعيماً 

 للتنظيم

عزز تنظيم القاعدة عالقته مع مليشيات اإلصالح اإلرهابية وذلك بعد  

عيين خالد باطرفي، والمعروف بقربه من أن أعلن اليوم األحد، عن ت

جماعة اإلخوان، زعيماً جديداً للتنظيم خلفاً لقاسم الريمي الذي لقي 

 حتفه في غارة أمريكية قبل أسبوعين تقريباً.

وبحسب مراقبين فإن الزعيم الجديد للتنظيم يعد أحد المقربين من 

وأنه التقى  القيادي اإلرهابي بمليشيات اإلصالح عبدالمجيد الزنداني،

قبل أيام من إعالن تنصيبه بشكل رسمي بعدد من قيادات اإلصالح في 

مأرب، ما حسم أمر تعيينه بالرغم من أنه ضمن المطلوبين على قائمة 

 الواليات المتحدة األمريكية وقد يجري استهدافه بسهولة.

ويذهب البعض للتأكيد على أن تنظيم القاعدة اختار باطرفي لتدشين 

ستقبلي مع مليشيات اإلصالح يساهم في تقوية التنظيم الذي تعاون م

يعاني من ضعف هياكله في أعقاب الهزائم التي ُمني بها أمام القوات 

الجنوبية والتحالف العربي والواليات المتحدة األمريكية على مدار 

السنوات الماضية، وأن ما يثبت ذلك هو حضور عناصر التنظيم في 

 ة التابعة لمليشيات اإلصالح في شبوة وأبين.بعض المواقع العسكري

وفي المقابل فإن اإلصالح قد يكون هو السبب الرئيسي في أن يقبع 

على رأس تنظيم القاعدة أحد المقريبن منها، وأن ذلك يسهل من عملية 

التواصل بين الطرفين ويضمن استمرار التنسيق أطول فترة ممكنة، في 

لى التحالف مع جميع األطراف التي ظل سياسية اإلصالح التي تقوم ع

 لديها عداءات مع الجنوب والتحالف العربي.

 

 



 
 

 

 

 

ان منظمة نجدة وهي تدين االنتهاكات الصارخة التي 

مارستها العناصر المسلحة خالل الفترة الماضية 

احمد “والتي كان آخرها اختطاف الناشط السياسي 

لسلطات فأنها ترى في تماهي ا” محمد فرج بن عيدان

المحلية بقيادة محافظ المحافظة رئيس اللجنة االمنية 

في المحافظة مع هذه الممارسات اال انسانية انما هو 

دليل يثبت تورطها وارتباطها بهذه الممارسات وال 

يعفيها من المسئولية والمسألة عن تلك الجرائم 

 واالنتهاكات.

ان منظمة نجدة للدفاع والحقوق والحريات وهي 

المسئولية الكاملة لتلك العناصر المسلحة ومن تحمل 

خلفها السلطات المحلية المتماهية معها فأنها تطلق 

دعوة ومناشدة للقضاء إلحالة كل المتطورين 

واخضاعهم للمحاكمة العدالة وتطبيق النظام والقانون 

كما توجه منظمة نجدة ندا اخر للمنظمات المحلية 

نسان إلدراج والدولية المعنية بحماية حقوق اال

 المتورطين ضمن قوائم المنتهكين لحقوق اإلنسان.

وان منظمة نجدة وهي تدعو القضاء ليأخذ مجاره 

وتناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية 

بحقوق االنسان فأنها توضح انها قد رصدت ووثقت 

وقيدت جل االنتهاكات والجرائم التي تم ارتكابها في 

طيلة االشهر الفائتة والتي اخذت محافظة شبوة 

اشكال مختلفة منها االفراط في استخدام الرصاص 

الحي على المتظاهرين سلميا اوقع اعداد ليست 

بالهينة بين قتيل وجريح وكذلك االختطافات للنشطاء 

والسياسيين والصحفيين ولالطفال القّصر وقصف 

المنازل وانتهاكات حرماتها وتعذيب االسرى 

ن وغيرها من االنتهاكات الصارخة فان والمعتقلي

المنظمة ومن خالل متابعتها تؤكد ان الوضع 

االنساني في محافظة شبوة كارثي، وتبين لها ان ال 

وجود لشكل او مفهوم الدولة في المحافظة وانما 

 هناك سلطة تدير المحافظة بالطريقة المليشاوية.

 

والسلطة  منظمة حقوقية : الوضع االنساني في #شبوة كارثي

 تدير المحافظة بطريقة مليشاوية

أدانت منظمة نجدة للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة العنف 

والتطرف الممارسات القمعية واالنتهاكات إال إنسانية الذي ترتكبها 

العناصر المسلحة المحسوبة على الحكومة الشرعية في محافظة #شبوة 

 ء المحافظة.بحق المدنيين العزل واالبرياء من ابنا

متهمة السلطات المحلية بالتماهي مع هذه االنتهاكات ووقوفها خلف تلك 

الممارسات المليشياوية التي تمارسها العناصر المسلحة الخاضعة 

 لسلطتها.

 وجاء بيان المنظمة على النحو التالى ;

تابعت منظمة نجدة للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة العنف 

ضاع االنسانية في محافظة شبوة طيلة الفترة والتطرف مجرى االو

الماضية وما رافقها من ممارسات وسلوكيات قمعية وتعسفية وانتهاكات 

جسيمة بحق المواطنين المدنيين من الشيوخ والنساء واالطفال دون اي 

إعارة او اهتمام لحقوق االنسان التي كفلتها االعراف والديانات 

لمواثيق الدولية التي تجرم وتحرم القتل السماوية والقوانين والعهود وا

 والعنف واإلنتهاكات اال انسانية بحق المدنيين.

ان منظمة نجدة للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة العنف 

والتطرف وهي تتابع سير الوضع االنساني واالنتهاكات التي تمارسها 

تنكارها العناصر المسلحة في محافظة شبوة فأنها تعبر عن إدانتها واس

الشديدين لتلك االنتهاكات وتحمل تلك العناصر ومن يقودها ويحركها 

كامل المسؤولية عن تلك االنتهاكات الصارخة والجرائم المنافية للقيم 

الدينية السمحة واالعراف والمواثيق الدولية الداعية لصيانة كرامة 

 االنسان.

 

 



 
 

 

المهرة ،، مليشيات موالية للسعودية تعتدي 

 رئيس لجنة اعتصام شحن زعبنوت على

في تصعيد جديد يكشف عن توجة السعودية والمليشيات 

التابعة لها لقمع االحتجاجات السلمية في المهرة ، اعتدت 

مجاميع مسلحة تابعة لمحافظ المهرة التابع للسعودية باكريت 

اليوم السبت، على رئيس لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي 

 حميد زعبنوت.في مديرية شحن، 

المليشيات “وقالت مصادر مقربة من لجنة االعتصام إن 

اعترضت طريقه بينما هو يقود سيارته في أحد شوارع 

مديرية شحن، وأطلقت األطقم العسكرية التابعة للمليشيات 

ـ ”الرصاص على المواطنين الذين تدخلوا لمنع اعتقاله

الفندق وأضافت ان المليشيات بعد ما أعتدت عليه اقتحمت 

الذي يسكن فيه، وعبثت بأغراضه الشخصية ، وحمل رئيس 

المحافظ راجح “لجنة االحتجاج السلمي حميد زعبنوت، 

باكريت بإعطاء األوامر للمليشيات التابعة له والسعودية 

 ”.لالعتداء عليه بطريقة تعسفية، ومخالفة للقانون

حميد “ودعا رئيس لجنة االحتجاج السلمي في مديرية شحن، 

زعبنوت، كافة أحرار محافظة المهرة إلى رص الصفوف 

لمواجهة التصعيد األخير الذي قامت به القوات السعودية 

 ”.والمليشيات الموالية لها

ويأتي االعتداء على زعنبوت الذي يعد من أول المعارضين في 

مديرية شحن عقب نشاطاته األخيرة الرافضة للتواجد 

ن قبل القوات السعودية العسكري السعودي في منفذ شحن م

 والمليشيات الموالية لها

 

 

 

 

 

 االصالح عناصر ترويع على بقوة ترد الشبوانية النخبة

 شبوة في للساكنين

شنت النخبة الشبوانية بمحافظة شبوة فجر اليوم األحد هجوما عنيفا على المواقع 

 التي تتمركز فيها مليشيا اإلصالح في منطقة الظاهرة بمديرية جردان.

وقال شهود عيان انهم سمعوا أصوات اشتباكات عنيفة وبمختلف األسلحة عند 

الساعة الرابعة من فجر اليوم، بين المقاومة الجنوبية ومليشيا اإلصالح التي تتمركز 

 على مشارف المنطقة.

وقد شوهدت سيارات إسعاف واطقم عسكرية، صباح اليوم يعُتقد انها تنقل قتلى 

 إلى مدينة عتق. وجرحى، وهي في طريقها

وياتي هجوم المقاومة اليوم، بعد حملة مداهمات شنتها مليشيا اإلصالح يوم أمس 

 في عددا من القرى في منطقة الظاهرة بحثا عن جنود ينتسبون للنخبة الشبوانية

 

 

 

 

 

 

 ناشط سياسي: الشرعية في العد التنازلي لنهايتها

ن حكومة الشرعية هي في العد أكد االعالمي والناشط السياسي نصر العيسائي ا
 التنازلي لنهايتها.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها العيسائي على موقع التواصل االجتماعي تويتر رصدها 
 محرر عدن لنج، حيث قال:

الضغط حكومة الشرعية هي في العد التنازلي لنهايتها، كلما قرب أجلها تحاول “

 ”.الشعب الجنوبي العظيمبعيد عليهم أن يخضعون  االستسالم ولكن ألجل

يراهنون على الوقت،لذلك اصبروا وصابرو وعضو على أهداف الثورة “واضاف: 
التحررية الجنوبية بالنواجذ،وصاحب الحق سينتصر في نهاية المطاف، وما يصح 

 ”اإل الصحيح

 


