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 جاهزية تبحث عسكرية قيادات

 ألي استعدادا عدن يف القوات

 طارئ

هل يتحول إعالن الشرعية ساعة الصفر 

 لغزو عدن اىل نهايتها األبدية؟

 
 

قوات الشرعية وعناصرها 

 غتياالتإلا سالح تشهر رهابيةإلا

 اجلنوب من جديد يف
 

الشرعية تدفع بتعزيزات 

 عسكرية اىل شقرة
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 



 
 

 

 النفطية في ساحل ابينظهور كميات كبيرة من البقع 

قال عدد من المواطنين ان مياه ساحل ابين شهدت تدفقا 
 لكميات من النفط إلى اطرفه.

هذا وقد اكد المصدران البقع الزيتية قد غطت مساحات كبيرة 
 من اطراف الساحل

تلوث التي يشهده و عبر الموطنين عن قلقهم جراء هذا ال
 الساحل بشكل مستمر.

أي توضيح او  و من جهتها لم تصدر السلطات المختصة 
بيان بهذا الخصوص حتى اللحظة متجاهلين التلوث الحاصل 
للمياة الساحلية والناتج عن مخلفات السفن والبواخر التابعة 

 للتحاف

 الشرعية تدفع بتعزيزات عسكرية الى شقرة

نتقالي دفعت قوات إلاستمرار لمواصلتها في مواجهة ا
الجمعة بتعزيزات عسكرية من الشرعية وحزب االخوان اليوم 

 محافظة شبوة صوب مدينة شقرة الساحلية.

وقال شهود عيان ان عدد من المدرعات واالطقم محملة 
بعشرات الجنود مرت من شبوة في طريقها الى شقرة ومعها 

 ايضا المعدات والمدافع المتحركة وسيارات االسعاف.

ة بحسب الشهود فقد وصلت هذه القوات الحقا الى شقرو
مني واالنتقالي الجنوبي في ألضمن التحشيد لمواجهة الحزام ا

 محافظات الجنوب

مصادر عسكرية: مندسين في أمن عدن 

 تسببو في معارك كريتر الطاحنة

كشفت مصادر عسكرية عن سبب االشتباكات التي اندلعت في 
 مساء امس في كريتر بعدن.الساعات االخيرة من 

طقما من امن عدن اقتحمو معسكر  51وقالت المصادر ان اكثر من 
مني بسبب قضية عائلية متسببين في استنفار ألالتابع للحزام ا 02

 لجميع القوات المتواجدة في المدينة.

وحسب المصادر فان االشتباكات استمرت الى ظهر اليوم الجمعة 
لها عالقة بالشرعية وعلي محسن مؤكدة ان االطقم المهاجمة 

 حمر.ألا

وتحاول الشرعية تفجير االوضاع بعدن على غرار استمرار 
  التحشيدات الى شقرة ومديريات ابين

 

غتياالت إلرهابية تشهر سالح اإلقوات الشرعية وعناصرها ا

 الجنوب من جديدفي 

باألضافة على حادث االغتيال الجديد الذي ذهب ضحيته شابين من أبناء عدن يعمالن مع 

الهالل األحمر االماراتي يظهر للمتابع بشتى الصور ومختلف السبل، كيف تعمل قوات 

على زعزعة أمنه واستقراره، بعدما أشهرت في الشرعية على استهداف الجنوب عمالا 

سالح االغتياالت ضمن مخططها   وأشهرت قوات الشرعية وجهه عديداا من األسلحة.

  اإلرهابي الغاشم الذي يستهدف النيل من أمن الجنوب واستقراره.

الخميس، جنديًّا في أمن لحج، بالقرب   ففي واقعة جديدة، اغتال مسلحون مجهولون، فجر

  ن جولة الكراع، أمام فندق الباشا، بمديرية دار سعد في العاصمة عدن.م

الحدي، أحد أفراد أمن وكشفت المصادر عن هوية الضحية، مؤكدة أنه يدعى مصطفى 

 محافظة

إقدام المليشيات اإلخوانية على لعبة االغتياالت هي جزٌء من مخطط إرهابي يبرهن على  

 صيل اإلرهابي الرامية إلى زعزعة استقرار الجنوب.النوايا الخبيثة لهذا الف

وفي الفترة األخيرة، عمل حزب اإلصالح اإلخواني المخترق لحكومة الشرعية، على إدخال  

عناصر إرهابية تابعة له، إضافة إلى مسلحين من تنظيم القاعدة إلى العاصمة عدن، وذلك 

 تحت مبرر صرف مرتباتهم.

سيتم إدخالها إلى عدن بدون أسلحة سواء ثقيلة أو متوسطة، لكن وتبيّن أّن هذه العناصر  

سيتم تسليحها بعد وصولها للعاصمة، وهم يرتدون أزياء مدنية ويتجمعون في نقاط تم 

 تحديدها مسبقاا.

دخول هذه العناصر اإلرهابية عدن تحت زعم تسلم الرواتب، حجة إخوانية لزعزعة أمن 

واستقراره في مخطط مفضوح يقوم على عدة محاور، لكّن الهدف الجنوب والنيل من أمنه 

 النهائي هو زعزعة استقرار الجنوب.

برهن كل ذلك على أّن قوات الشرعية تعمل على مدار الوقت، على استهداف الجنوب ي

وزعزعة أمنه واستقراره، عمالا على إفشال اتفاق الرياض الذي يهدف إلى ضبط بوصلة 

يات الحوثية من خالل استئصال نفوذ حزب اإلصالح اإلخواني سياسيًّا الحرب على المليش

 وعسكريًّا.

 



 
 

مسلحو لعكب يقمعون تظاهرة سلمية لقوات 

األمن الخاصة للمطالبة بإطالق رواتبهم 

 الموقوفة

 الخاصة األمن قوات فرع مدير يتبعون مسلحون قمع

 تظاهرة الخميس اليوم صباح لعكب ربه عبد شبوة بمحافظة

 الخاصة األمن قوات وافراد ضباط اليها دعا حاشدة سلمية

 .الموقوفه معاشاتهم بإطالق للمطالبة المحافظة فرع

 الباكر الصباح منذ احتشدوا الذي والجنود الضباط وفوجئ

 واطقم بالسالح مدججة بآليات السلمية الفعالية مكان الى

 األمن قوات فرع مدير تتبع راجلة جند ودوريات عسكرية

 الفعالية اقامة موقع نفس في تتواجد لعكب ربه عبد الخاصة

 لجموع اإلنذار وصفارات التهديدات من عدد تطلق السلمية

 مبنى بوابة امام والتجمهر التجمع بعدم المتوافدين الجنود

 .السلمية المسيرة لبداية منطلق يكون بان اقر الذي اإلدارة

 قد شبوة بمحافظة الخاصة األمن قوات وافراد ضباط وكان

 الخاصة األمن قوات منتسبوا كافة لهم سابق بيان في دعوا

 وكذا اشهر اربعة عن مايزيد منذ مرتباتهم الموقفه شبوة فرع

 مسيرة في واإلنطالق لإلحتشاد شبوة ابناء من الشرفاء كل

 وضع المحافظة في واألمنية المحلية السلطه لمطالبة راجلة

 وبين بينهم العالقه اإلشكاليات لجميع وجذرية مناسبة حلول

 لعكب الفرع بمدير ممثله المحافظة في الخاصة القوات قيادة

ا  وللمطالبة  اربعة من ألكثر الموقوفه مرتباتهم بصرف ايضا

 .اشهر

 

 

 

 

مسلحون يختطفون القائم باعمال مدير الهالل 

 ماراتي في عدنإلا

مني والتصفيات بعدن اختطف مسلحون ألاستمرارا لالنفالت ا

مساء امس بعدن القائم باعمال الهالل على متن طقم امني 

 االحمر االماراتي ومساعده.

وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان مسلحين فوق طقم 

اختطفوا مدير الهالل األحمر اإلماراتي في عدن احمد 

اليوسفي وموظف اخر محمد طارق من أمام صالة سوبر جيم 

 في منطقة الدرين.

ير معلومة فيما لم تصدر واقتيد اليوسفي وطارق الى جهة غ

 السلطات اي توضيح بخصوص هذه الواقعة.

كان اليوسفي قد شغل منصب القائم باعمال الهالل االحمر و

 االماراتي منذ مغادرة الهالل لعدن

صالح تواصل عمليات اإلختطاف واإلخفاء إلقوات الشرعية وا

 القسري بحق مواطني شبوة

عناصر حزب االصالح االخواني عمليات األختطاف واالخفاء القسري لعدد تواصل   

من ابناء محافظة شبوة دون مراعاة لحرمات البيوت واألطفال والنساء والشيوخ 

الذين يتم ارهابهم اثناء عمليات االعتقال لذويهم في موقف لم يعهده المجتمع 

 الشبواني القبلي بطبيعته وتم رفضه .

ية من عاصمة المحافظة عتق فقد قامت مليشيات حزب وحسب مصادر محل

االصالح االخواني بقيادة المدعو لكعب وتوجيهات المحافظ االخواني بن عديو 

باقتحام عدد من القرى والمناطق التابعة لقبيلة الخليفي واقتياد عدد من شباب 

ل القبيلة الى سجون الجماعة السرية بمحافظة شبوة ومن ثم ترحيلهم الى معق

الجماعة بمحافظة مارب وممارسة شتى انواع التعذيب بحقهم والتصفية الجسدية 

في بعض االحيان دون ان يعرف ذويهم مكانهم او حتى التواصل معهم وهو خرق 

 للمواثيق الدينية والدولية التي حرمت مثل هذه االعمال الالنسانية.

ظمات والشخصيات ويسود محافظة شبوة حالة غضب واستنكار عارم من قبل المن

ومكونات المجتمع القبلي جراء هذه الممارسات العدوانية واألرهابية التي تقوم بها 

مليشيات حزب االصالح األخواني بحق مواطني المحافظة في مشهد يعيد لألذهان 

االداة القمعية التي كان ينتهجها النظام السابق بالمحافظات الجنوبية وكان حزب 

ذا الغزو واالحتالل وبفتاوي دينية أباحت دم الجنوبيين االصالح أحد أطراف ه

 م .5991وكفرتهم وأخرجتهم عن المله عام 

طالب عدد من رجال القبائل والنشطاء بمحافظة شبوة الرئاسة اليمنية وقوات و

التحالف العربي بوضع حد لهذه االعمال العدوانية التي تمارس بحق سكان مديريات 

اشدتهم بعودة قوات النخبة الشبوانية التي أثبتت كفاءتها محافظة شبوة، مجددين من

ونجاحها األمني منذ دخولها المحافظة وادارتها وبدعم كامل من قبل االشقاء بدولة 

االمارات العربية المتحدة ولتعيش محافظة شبوة بعدها استقرار أمني وغياب 

لسابق، وعادة مليشيات العادات السيئة كالثارات واالقتتال الذي كان يغذيه النظام ا

م وانهاء كل 5991حزب االصالح لتغذيه وتكرر سيناريو مابعد غزو الجنوب عام 

شيء جميل بالمحافظات الجنوبية واذكاء النعارات والفتن والتستر على الجماعات 

االرهابية التي عاودت الظهور مجدداا بعد غياب قوات النخبة الشبوانية واحتالل 

يشيات حزب االصالح االخواني القادمة من محافظتي مارب المحافظة من قبل مل

  والجوف بالشمال



 
 

 

 

وصول تعزيزات عسكرية لقوات الشرعية 

 صالح في شقرةإلوحزب ا

وصلت تعزيزات عسكرية للشرعية وحزب اإلصالح اليوم 

الخميس الى مدبنة شقرة ضمن مساعيها لتنفيذ هجماتها ضد 

 والقوات الجنوبيةمني ألالحزام ا

وقال سكان محليون بمدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين 

انهم شاهدوا وصول أطقم عسكرية إلى المليشيات اإلخوانية 

اإلرهابية الموجودة في منطقة العرقوب قادمة من مديرية 

 مودية بمحافظة أبين.

وأكدوا أن هناك تحركات مريبة لمليشيات اإلخوان الموجودة 

منذ أمس وصباح اليوم. وأضافوا أنهم شاهدوا  في شقرة

مصفحات عسكرية على شكل مواكب تتنقل من وإلى 

 معسكراتها في المدينة.

وقال مراقبون إن تلك التحركات من قبل المليشيات اإلرهابية 

تعد خرقا التفاق الرياض، وستكون لتلك الممارسات عواقب 

 قد تتسبب في تفجير الوضع في أبين.

بعد أن أجرت مليشيات اإلخوان اإلرهابية مناورة يأتي ذلك 

عسكرية في مدينة شقرة الساحلية أمس في خطوة استفزازية 

للقوات الجنوبية في أبين، كما تأتي هذه التحركات ضمن 

سلسلة من الخروقات التي تفتعلها مليشيات اإلخوان 

 اإلرهابية لبنود اتفاق الرياض.

 

 هاني بن ببريك يتوعد الصبيحي بالدفن حال عودته الى عدن

مدرع عبدالله  99توعد نائب رئيس المجلس االنتقالي هاني بن بريك قائد اللواء 

 الى العاصمة عدن الصبيحي بالدفن حال تفكيرره بالعودة

بعيدا عن الدبلماسية ولغتها : “وقال بن بريك في تغريدة على حسابه بالتويتر: 

عبدالله الصبيحي يعلن انتظار ساعة الصفر لغزو عدن وأقول له: مرحبا بك بين 

أهلك وناسك في عدن مواطن جنوبي معزز مكرم وقد قلنا عفى الله عما سلف، أما 

يا عبدالله وكل طامع، ولن تدخلوها غزاة ونحن أحياء ولو  غازيا فوالله ندفنك فيها

 متنا فهناك رجال سيوقدونها جهنم.

جاء تهديد بن ببريك بعد تصريح للصبيحي كشف في قرب عودة قوات الشرعية و

الى عدن وسط توتر بين اإلنتقالي والشرعية تطور الى توجيه السعودية بمنع 

 قيادات اإلنتقالي من العودة الى عدن

 

 

  

هل يتحول إعالن الشرعية ساعة الصفر لغزو عدن الى 

 نهايتها األبدية؟

عبر رئيس دائرة العالقات الخارجية بالمجلس االنتقالي الجنوبي في اوروبا احمد 
شحته في الوقت عمر بن فريد عن استيائه من مطالب تسليم سالح الجنوبيين رغم 

 الذي تسلم فيه الشرعية اسلحتها للحوثيين وحديثها عن غزو عدن مجدداا.

ونشر بن فريد على صفحته بتويتر مقاطع فيديو تظهر كمية االسلحة التي غنمها 
 الحوثيين نت الشرعية بعد انسحابها من الجبهات.

الكثيرة جدا وعلق على احدى تلك المقاطع قائال: حينما تشاهد كل هذه األسلحة 
والمعدات العسكرية المتطورة وهي تقع بسهولة تامة بيد مليشيات الحوثي وتتذكر 
شحة السالح في أيدي المقاتلين الحقيقيين في الضالع وباقي محافظات الجنوب بل 
ومطالبة نزع السالح منهم أيضا على شحته، ماذا يمكن أن تقول؟أليس لنا الحق 

 بأن نغضب ونتساءل لماذا؟

بع قائال: حينما تشاهد كل هذه القوات المهولة التي سلمتها الشرعية لمليشيات تاو
الحوثي ثم تسمع عبدالله الصبيحي وهو يتحدث عما يسميه بساعة الصفر لإلتجاه 
نحو عدن فال يمكنك إال أن تلعن من أنتج هذه الثقافة في عقله الغبي و التي هزمت 

 ون نقطة نهاية الشرعية إلى األبدالتحالف وتتأكد أن ساعة الصفر هذه ستك



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيديو يوثق لحظة اغتيال احد حراسة مدير 

 أمن لحج في عدن

وسط انفالت أمني واستهتار بحياة المجتمع في العاصمة عدن 

جنديا بأمن لحج  اغتال مسلحون مجهولون فجر الخميس

 بجولة الكراع.

 –وأشارت المصادر ان القتيل هو الجندي/ مصطفى الحدي 

أحد أفراد األمن بمحافظة لحج واحد حراسه العميد صالح 

 السيد مدير امن لحج.

واظهر مقطع فيديو عملية اغتيال الجندي مصطفى الحدي 

اليافعي أمام فندق الباشا بجولة الكراع بمديرية دار سعد 

 بعدن.

ظهر الحدي وهو يمر من الشارع قبل أن يباغته مجهولون و

 في سيارة من نوع كوروال موديل قديم بإطالق النار عليه

 

حمر يوجه سلطان العرادة بالتعامل بحزم مع ابناء قبيلة ألا

 مراد..وثيقة

 حمر يوجه سلطان العرادة بالتعامل بحزم مع ابناء قبيلة مراد..وثيقةألا

لمحافظ ” حمرألعلي محسن ا“كشفت وثيقة مسربة عن توجيهات لنائب الرئيس   

 مأرب بالتعامل بحزم مع ابناء قبيلة مراد.

حمر باستخدام القوة ضد ألناشطين على مواقع التواصل وجه اوفي برقية تداولها 

 ابناء قبيلة مراد اللذين لديهم خالفات مع قوات الشرعية.

وحسب البرقية فان التوجيه يقضي بقتل اي مواطن من ابناء القبيلة لم ينصاع 

 للتوجيهات االخوانية والخنوع لها.

الصالح بمارب خالل االيام كانت قبيلة مراد قد دخلت في اشتباكات مع قوات او

 الماضية اسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين

 

 

 

  

 

 

السفير السعودي: اجراء مناورات عسكرية بشقرة امر غير 

 مقبول

قال السفير السعودي في اليمن محمد ال جابر ان اجراء اي مناورات عسكرية من 

 قبل قوات الجيش بشقرة امر غير مقبول.

ليس من ”مناورة اجرتها قوات الجيش بشقرة بالقول:اضاف ال جابر معلقا على و

المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره 

ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة 

الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق األمن والتنمية،بينما تتعرض مأرب 

 وف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!!والج

 



 
 

 

 

قيادات عسكرية تبحث جاهزية القوات في 

 عدن استعدادا ألي طارئ

بحث لقاء لقيادات عسكرية اليوم في عدن، المستجدات 

والجاهزية العسكرية بالتنسيق الحاصلة على الساحة الوطنية 

مع قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي استعدادا ألي طارئ قد 

 يحدث في ظل األحداث الراهنة.

وزار كال من القائد محمد سالم البوحر قائد قوات النخبة 

الشبوانية يرافقه الخضر الجبواني قائد لواء المهام الخاصة، 

ان في استقبالهم اليوم، معسكر الصولبان في عدن، حيث ك

العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت 

 الحكومية.

وناقش اللقاء أوجه التنسيق المشترك والتعاون في مختلف 

 المجاالت العسكرية واألمنية.

خواني على عدن إلوأكد القادة على ضرورة إنهاء الخطر ا

حل واالستمرار واالستمرار في التجهيز الي طارئ يمكن ان ي

 بالمدينة.

وأشار اللقاء إلى ضرورة االبتعاد عن التفرقة والتخوين بين 

الجنوبيين والعمل على رص الصفوف لمواجهة التحديات 

 واألخطار القادمة من مختلف الجبهات.

عقب ذلك قام القائدان البوحر والجبواني وبرفقة العميد أحمد 

حماية بن عفيف بزيارة ميدانية لمختلف اقسام قيادة قوات 

المنشآت الحكومية واالطالع على الجهود التي يبذلها 

 منتسبيها.

ما زاروا ابراج الحراسة في معسكر الصولبان واستمعوا ك

لشرح مفصل عن مهام حراسات المعسكر والدور الكبير الذي 

يلعبه منتسبي قوات حماية المنشآت لتعزيز أمن واستقرار 

 المرافق والمؤسسات الحكومية

 

نتقالي بمناورة إلمني واألقوات الشرعية تستفز الحزام ا

 عسكرية في شقرة

ش نتقالي الجنوبي أجرت قوات جيإلمني واألفي استفزاز واضح لقوات الحزام ا  

الشرعية في منطقة قرن الكالسي بمدينة شقرة محافظة أبين ،اليوم األربعاء، 

 مناورات عسكرية لجميع الوحدات .

وتأتي هذه المناورات العسكرية التي حضرها العميد ركن / عبدالله الصبيحي قائد 

مدرع والعميد ركن / سند الرهوة قائد اللواء أول حماية رئاسية للتأكد  99اللواء 

 مدى جاهزية قوات الجيش .من 

وياتي ذلك وسط تحشيدات للشرعية الى عدن وابين مستغلين االزمة الحاصلة بين 

 نتقالي والسعودية.إلا

 

 

 

 

 

 القائد عبد اللطيف السيد يوجه دعوة هامة لجنود الشرعية

. وجه القائد العام لقوات الحزام األمني والتدخل السريع في محافظة أبين دعوة 

فة األفراد والضباط من ابناء الجنوب والمنخرطين في قوات الشرعية أخوية لكا

بمنطقة شقرة بااللتحاق في صفوف القوات المسلحة الجنوبية والنأي بأنفسهم من 

 صفوف ميليشيات اإلخوان اإلرهابية.

ان أبواب وقلوب اخوتهم في القوات المسلحة الجنوبية ” السيد“وأكد القائد 

لعودة إلى صف اخوانه ابناء الجنوب للدفاع عن األرض مفتوحة لكل من يريد ا

والعرض وتراب الوطن الغالي ضد مؤمرات الجماعات اإلرهابية وبناء وطن جنوبي 

 يتسع للجميع.

داعيا أفراد كافة ابناء الجنوب الملتحقون بميليشيات اإلخوان في شقرة إلى العودة 

لنيل تطلعاته وبناء دولة تحمي لحضن الجنوب الذي يقدم يوميا التضحيات الكبيرة 

 المواطن وتحافظ على حقوقه

 



 
 

 

الكشف عن زيارة سرية قام بها الوزير 

 الميسري الى تركيا

كشفت صحيفة بريطانية عن زيارة سرية قام بها وزير 

الداخلية اليمني احمد الميسري الى تركيا مؤخراا بهدف تعزيز 

بي الذي تقوده الدور التركي في اليمن نكاية بالتحالف العر

 السعودية.

ونقلت صحيفة العرب عن مصادرها الخاصة إّن نائب رئيس 

الوزراء ووزير الداخلية المقيم في مسقط أحمد الميسري قام 

 بزيارة ألنقرة لم تكشف عنها وسائل اإلعالم.

وقالت الصحيفة ان الزيارة التي قام بها الميسري وقبله وزير 

ر تركيا في الجانب السياسي النقل الجبواني تاتي لتعزز دو

 واإلعالمي واالستخباري في الساحة اليمنية.

واشارت الصحفية الى ان النظام التركي ما زال يتلمس طريقه 

نحو الملف اليمني، ويعزز تواجده السياسي واإلعالمي 

واالستخباري في الساحة اليمنية، انتظارا للتحوالت التي قد 

إخوانية مرتبطة بأنقرة بفتح يشهدها اليمن مع تلويح قيادات 

باب التدخل التركي على مصراعيه نكاية بالتحالف العربي 

 الذي تقوده السعودية.

ويتواجد في تركيا عدد كبير من المسؤولين السياسيين 

واإلعالميين اليمنيين، من بينهم وكالء وزارات ومستشارون 

وقادة أحزاب، استفادوا من التسهيالت التي تقدمها لهم 

 حكومة التركية.ال

وتشير المصادر إلى لعب هؤالء المسؤولين دورا في تعزيز 

النفوذ التركي في اليمن من خالل الصفات الرسمية التي 

تمنحهم مساحة كافية لالقتراب من دوائر صنع القرار في 

الحكومة اليمنية والتأثير عليها لصالح األجندة التركية في 

 الكثير من األحيان

 

ت تنذر بمواجهة مسلحة بين شيخ قبلي وقائد أرب: تصادما

 ”تفاصيل“عسكري فاسد 

مشاة علي صالح الكليبي، ووزير النفط  59نشب خالف حاد بين قائد اللواء  

السابق ذياب بن معيلي، وسط تهديدات بالمواجهة المسلحة، على خلفية شراء 

 الذي يقوده الكليبي. 59األخير دبابة من أفراد اللواء 

،  59ذكرت مصادر عسكرية، أن باعث الخالف عقب رفض قائد اللواء  تفصيالا

” الضحايا“مشاة صالح الكليبي دفع مرتبات أفراد اللواء، األمر الذي دفع بالجنود 

إلى توكيل سمسار وسيط لبيع إحدى دبابات اللواء لتعويض مرتباتهم التي اختلسها 

 ى القيادة العسكرية العليا.قائد اللواء، بعد أن تعذَّر عليهم إيصال قضيتهم إل

حيث نحج الوسيط في اقناع ذياب بن معيلي وهو أحد وجاهات محافظة مأرب، 

 ووزير نفط سابق، بشراء الدبابة،

تعاطفاا مع الجنود، ورغبةا في امتالك سالح ثقيل، شأنه شأن بقية الزعامات القبلية 

 في مأرب.

ة، وأرسل في اعتراضها إال أن األمور تغيرت بعد أن علم الكليبي بالصفق

ن الموقف بين الكليبي وبن معيلي، الذي هدد األول،  واستعادتها، األمر الذي سخَّ

بافتعال قطاع قبلي، مالم يُعد إليه المال الذي دفعه، أو تسليمه الدبابة التي اشتراها 

 من ماله الخاص.

تصادمات إلى في األثناء، ما يزال الطرفان في حالة شد وجذب، مع احتمال تطور ال

مواجهة مسلحة بين اتباع الرجلين النافذين، دون تدخل من السلطات المحلية في 

ا بالسلوك االنتهازي للقيادات  مأرب إلنقاذ سمعة الجيش الوطني التي تلوثت كثيرا

 العسكرية

 



 
 

 

 

 

 

تظاهرة واحتجاجات في القلوعة بعدن بعد 

 من عمرها 02اختطاف فتاة في ال

لعاصمة عدن اليوم احتجاجات غاضبة شهد حي القلوعة با

عاما اثناء  02على اختطاف الفتاة والء احمد سعيد بن سعيد 

مطالبين بالكشف عن مصير    خروجها من منزلها يوم االحد

 الفتاة المختطفة.

ووفقا للمصادر فان الفتاة وقعت في االختطاف من قبل 

عصابة مسلحة هددت بقتلها قبل يومين عقب خروجها من 

 لها،.منز

وتظاهر العشرات من اهالي الحي واضرموا النار في اطارات 

 تالفة ومنعوا حركة المرور.

وطالب المتظاهرون السلطات االمنية بالكشف عن مصير 

الفتاة التي خطفت االحد الماضي وتحمل مسؤوليتهم الكاملة 

 تجاه المجتمع

 02وقالت أسرة الفتاة وتدعى والء احمد سعيد بن سعيد 

نها اختفت صباح األحد عقب خروجها من منزلها عاما أ

الكائن في منطقة القلوعة ، وعقب اختفائها تلقت أسرتها 

مليون إلطالق سرح  0رسائل نصية تطالبهم بدفع فدية قدرها 

 ابنتهم.

وزادت ظاهرة اختطاف الفتيات انتشارا في عدن خصوصا بعد 

  قدوم القوات السعودية الى المدينة 

 

 

 

 

 

ارق عفاش تعلن مقاطعة البعثة األممية واالنسحاب قوات ط

  التدريجي من الحديدة دون الرجوع إلى الرئيس هادي

في خطوة وصفت باالحادية والدعائية، أعلنت القوات المشتركة بقيادة طارق صالح، التي  

ال تعترف بشرعية الرئيس هادي، مقاطعة البعثة األممية واالنسحاب التدريجي من اتفاق 

 ويد، الذي وقعت عليه الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه هادي.الس

وقال مصدر في الحكومة الشرعية إن قوات طارق عفاش لم تنسق تلك الخطوة مع 

الشرعية ال من قريب وال من بعيد، مؤكدا أنها خطوة دعائية إماراتية تهدف لصرف االنظار 

م في تقديم الدعم واإلسناد عن معارك الجوف ومارب المشتعلة ، والهروب من االسها

 ”للجيش الوطني فيها

وأكد المصدر أن طارق وحلفاءه ال نية لهم في تحريك جبهة الحديدة، بل الهدف دعائي 

 يتجاوز الشرعية ويهدف إلى خلط األوراق ليس أكثر.

وحذر المصدر من االنخداع بمثل هذه التحركات األحادية التي ظاهرها الرحمة وباطنها 

تلك القوى بطرد الشرعية ومحاربتها واعتبارها   شيرا إلى أنه ال يمكن ان تشرعالعذاب، م

 العدو األول.

وكان المتحدث باسم القوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، أعلن في بيان صحفي أنه 

سيتم مقاطعة البعثة األممية واالنسحاب التدريجي، بدءا بنزول ضباط األقدم من على متن 

مية وإعادتهم إلى مناطق سيطرة القوة المشتركة، وصوالا إلى الحلول السفينة األم

 العسكرية للدفاع عن النفس.

لن يكون تعاملنا مع المبعوث األممي والبعثة األممية كما كان سابقاا، ستتغير الكثير “وقال: 

من المفاهيم والتعامالت، بعد أن تجلى الغطاء والستار بالكامل عن تماهيهم الكامل 

 ”.فاضح مع مليشيا الحوثيوال

مارس، سحبت القوات المشتركة التي ال تعترف بشرعية الرئيس هادي،  55ويوم األربعاء 

ضباط االرتباط من نقاط المراقبة الخمس التي أنشأتها األمم المتحدة في خمس مناطق في 

ه إصابة الحديدة لمراقبة وقف إطالق النار، بعد قنص المليشيا أحد ضباط االرتباط وإصابت

 خطيرة

 

 

 



 
 عضو باإلنتقالي: #الشرعية هي الخطر األول 

وجه عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية، اليوم 

 األربعاء، انتقادا حادا للحكومة الشرعية.

لماذا ”:” تويتر“وتسائل بن عطية عبر تغريدة له على 

 ”.الشرعية هي الخطر األول

الحوثي على عمران  لوال الشرعية لما سيطر”وأضاف:

لوال الشرعية لتحررت الحديدة، لوال الشرعية لما   وصنعاء،

 ”.وصل السالح والمال للحوثي

 1لوال الشرعية لما سقطت الجوف ومأرب بعد ” وتابع:

سنوات الحرب، لوال الشرعية لما تمدد اإلرهاب،لوال فساد 

 “.وتآمر الشرعية ألصبح الحوثي أثر بعد عين 

   

 

 

 

 

 

 

مني ألأمني بعد اشتباكات بين الحزام ا توتر

 وقوات الشرعية في سقطرى

قالت مصادر عسكرية في سقطرى ان توتر عسكري كبير يعيشه 

ميناء حولف بعد اشتباكات اندلعت بين قوات الشرعية والحزام 

 ربعاء.ألمني صباح اليوم األا

مني حاولت ادخال مدرعة الى ألواكدت المصادر ان قوات الحزام ا

ء اال ان قوات الشرعية رفضت ذلك االمر الذي جعل قوات المينا

 الحزام تفتح اسلحتها الدخال المدرعة بالقوة.

وحسب المصادر ان اشتباكات دارت بين الطرفين وتوقفت فيما 

 اليزال التوتر بين الطرفين حتى اللحظة

 

مشاريع وهمية وصراع قادة الشرعية.. أين يذهب نفط شبوة 

 ؟

ات اإلخوانية التابعة لحكومة الشرعية، العمل على نهب ثروات ومقدرات تواصل المليشي  

الجنوب، ال سيما محافظة شبوة، ليتمّكن عناصر هذا الفصيل اإلرهابي من تكوين ثروات 

 مالية طائلة.

ويُمثّل النفط في محافظة شبوة عنواناا ألهم صنوف النهب التي تمارسها المليشيات 

 استنزاف مقدراته، وذلك عبر عدٍد من المشروعات الوهمية. اإلخوانية ضد الجنوب بغية

ا عنيفاا على مليشيا اإلخوان  كشف ذلك الناشط السياسي علي األسلمي الذي شّن هجوما

 اإلرهابية التابعة للشرعية في شبوة.

إخوان ”: “تويتر“األسلمي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

 ”.من في نهب حصة المحافظة من مبيعات النفط عبر مشاريع وهميةشبوة يسابقو الز

يضعوا لها أحجار أساسات ويتم تصويرها والترويج لها عبر قناتي الجزيرة “وأضاف: 

وبلقيس، ميزانيات تلك المشاريع تقدر بمليارات الرياالت يتم تحويلها إلى حسابات شركات 

 ”.صاتدون مناق” حزب اإلصالح“وهميه تتبع اإلخوان 

وكان نفط شبوة عنواناا لخالفات دبّت بين قيادات في حكومة الشرعية، المخترقة من حزب 

ا عن كونهم عبارة عن تجار حروب يتصارعون على تكوين  اإلصالح اإلخواني؛ تعبيرا

 الثروات واألموال.

ا، أّن ناصر نجل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور  وكانت مصادر إعالمية قد كشفت مؤخرا

دي دخل في خالفات حادة مع عناصر تابعة لإلرهابي علي محسن األحمر بسبب النفط في ها

 محافظة شبوة.

وأشارت إلى أّن ناصر عبد ربه اشترى أسلحةا مقابل أن تُسّدد من قيمة خام محافظة شبوة 

 الخاضعة لسيطرة اإلخوان، وهو ما رفضه الموالون لألحمر، بحسب ما اوردته المصادر.

على نفط شبوة، كونهم ينظرون أّن الثروات النفطية في شبوة ” ة الشرعيةقاد“صراع 

 أصبحت ملك خاصا لهم كونهم يقفون خلف معركة اجتياحها والسيطرة عليها.

الذين يمكن القول إنّهم يمثلون ” قادة الشرعية”تكشف هذه المعلومات الوجه الحقيقي لـ

غلهم الشاغل هو تكوين المزيد من تجار حروب يتّربحون من األزمة الراهنة وأصبح ش

الثروات المالية دون أن يعبؤوا باألزمة اإلنسانية التي يمر بها السكان من جّراء الحرب 

 .0251القائمة منذ صيف 

يفضح نواياها الخبيثة تجاه الجنوب، وأّن ” نفط شبوة“كما أّن تصارع قادة الشرعية على 

ّنهم اجتياحهم لمحافظاته كانت من أجل نهب مقد راته واالستفادة منها على النحو الذي يُمك 

 من تكوين ثروات مالية طائلة.

 



 
 

اإلخواني ينتشر بقرى المسراخ ” لواء حمد“

 في #تعز إلستفزاز األهالي

نشرت مليشيا اإلخوان اإلرهابية في محافظة تعز، عدد من 

  المسلحين في إحدى ُعزل مديرية المسراخ جنوبي المحافظة.

ر محلية، إن أفراد زعموا أنهم يتبعون اللواء وقالت مصاد

مشاة الخاضع لسيطرة مليشيا اإلخوان، تمركزوا في  51

  المراعي والقرى الريفية المكتظة بالسكان.

وأكدت مصادر أخرى تبعية المسلحين المنتشرين في عزلة 

التابع للقيادي اإلصالحي ” حمد“حصبان إلى ما يعرف بلواء 

المدعوم قطريا، مؤكدة أن انتشارها  حمود سعيد المخالفي،

  يهدف لنشر الفوضى في مناطق الحجرية.

وقالت المصادر إن عناصر مليشيا اإلخوان تعمل على بث 

حالة غير مسبوقة من الخوف والقلق، مشيرة إلى إن 

المليشيا تتعمد مضايقة النساء وإرهاب األطفال رعاة األغنام 

  والمواشي منذ مطلع مارس الجاري.

نددت اللجنة المجتمعية بتصرفت مليشيا اإلخوان غير و

اإلنسانية، في عزلة حصبان أعلى، ودعت األهالي إلى ضبط 

النفس وعدم االنجرار للصراع مع أفراد المليشيا مهما كانت 

  استفزازاتها.

وطالبت في بيان قائد محور تعز الموالي لتنظيم اإلخوان 

على سرعة إعادة مياه  اإلرهابي، بإنهاء حالة التوتر والعمل

الشرب لألهالي، وإبعاد المسلحين عن القرى والعزل، 

   وحمايتهم من النزاعات المسلحة.

ودعت محافظ تعز، رئيس اللجنة األمنية، بسحب األفراد 

المسلحين المتواجدين في قرى ومراعي وأحراش عزلة 

 حصبان

  

 ”بن عديو“فضيحة فساد جديدة لمحافظ شبوة 

ئة الوطنية لمكافحة الفساد بشبوة عن عمليات فساد واهدار للمال العام وتمرير كشفت الهي 

مشاريع بطرق مخالفة للقانون قام بها محافظ محافظة #شبوة محمد صالح عديو خالل 

 الفترة االخيرة.

ووجه ممثل مكافحة الفساد بمحافظة شبوة فهد عوض عبدالله مذكرة الى محافظ 

كيل نيابة االموال العامة وللجهاز المركزي للمراقبة المحافظة وذيلها بنسخة لو

والمحاسبة فرع شبوه اوضح خاللها المخالفات التي اقدم عليها من ناحية تمكين 

مشاريع بأموال طائلة لمقاولين بطرق مخالفة وغير قانونية مطالباً المحافظ 

 المقاوالت.بضرورة االلتزام والتقيد بالشروط واألجراءات المتبعة في المشاريع و

الى ان المحافظ بن عديو وقع على اكثر من سته عقود العمال   وورد في المذكرة

مشيرة الى ان هذه االجراءات تدخل ضمن عمليات   مشاريع دون اعالن اي مناقصة،

 الفساد والعبث بالمال العام..

جسر  الجدير بالذكر ان محافظ شبوة كان قد ابرم عقد مع شركة مقاوالت إلعادة بناء

السالم في منطقة النقبة دون اي مناقشة وبتكلفه بلغت اكثر من مليار ريال وذلك 

لمجرد ارضاء احمد مساعد حسين رئيس ما يسمى الهيئة الشعبية والشريك في 

 الشركة التي اسندت اليها مهمة تنفيذ المشروع.

 

 

 

 

 مسلحون يغتالون مسؤول أمني وسط مدينة مأرب

لخلق في محافظة الجوف حتفه برفقة آخرين، بكمين مسلح لقي مدير أمن مديرية ا

 استهدفهم وسط مدينة مأرب اليمنية

ا مسلح ، ما أسفر عن مصرع  وبحسب مصادر محلية، فأن مسلحين نصبوا كمينا

العقيد مبارك عتيق شطيف وزايد بن عرفج عتيق شطيف، وجرح ثالثة آخرين 

 حالتهم خطيرة.

حافظة الجوف، قدمو الى المدينة واستهدفهم وينتمي الضحايا لمديرية خلق بم

 المسلحين على الفور.

ورجح مراقبون ان ينتمي المسلحين لقوات الشرعية وحزب االصالح التي بدورها 

 تالحق القادمين الى المدينة باعتبارهم عمالء للحوثيين

 



 
 

 قوات الشرعية تعزز تواجدها في لودر

عناصر تابعة إلدارة قوت الشرعية في أببين تواجدها ب عززت   

أمن محافظة أبين أمن مديرية لودر بقوة أمنية مشتركة من 

منتسبي األمن العام والقوات الخاصة والطوارئ والنجدة تنفيذاا 

 لتوجيهات مدير أمن أبين العميد علي ناصر باعزب الكازمي.

ووصلت هذه القوة فجر اليوم إلى مديرية لودر بقيادة العقيد صبري 

وات النجدة وذلك لتعزيز أمن لودر واخماد أي انتقامات علي قائد ق

 او محاوالت للقوات الحزام األمني السيطرة على المديرية

وتأتي هذه التعزيزات بعد تحرك قوات اإلنتقالي في المديريات 

المسيطرة عيها بأبين األمر الذي جعل الشرعية في تتحرك للتصدي 

 ألي هجمة ينفذه اإلنتقالي

 

 

 

 

 

 

 ف: حرب طائرات في سماء المحافظةالجو

في تطور ميداني جديد، احتدمت مواجهات بين طيران 

 التحالف، والحوثيين، طيلة يوم اإلثنين.

واإلثنين، أعلنت قوات تابعة للحوثيين، تصديها لسرب قتالي 

في سماء محافظة  F15مكون من عدد من الطائرات الحربية 

 االستراتيجية .” الجوف“

أعلنت من جهتها، قوات الشرعية ، اإلثنين،  وفي المقابل،

 ”.الجوف“، بمحافظة ”الحوثي”إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ

اتهامات متكررة بخرق اتفاق ” الحوثيون”وتتبادل الحكومة و

وقف إطالق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة 

أممية أُنشئت لتنسيق إعادة االنتشار في الُحديدة، بموجب 

 59االتفاق الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم 

 .0252ديسمبر من العام 

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى 

خلق واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية بالعالم، حيث بات 

من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع  22%

 اعةالصراع الماليين إلى حافة المج

 

نجل الزنداني يعلن توصله للقاح لفيروس كورونا .. كيف 

 استقبل المدونون الخبر ؟!

لمحمد نجل القيادي في حزب اإلصالح اإلخواني، “ فيسبوك”تحول منشور في موقع 

عبد المجيد الزنداني، إلى مادة سخرية بين المدونين ، إلعالنه التوصل للقاح للعالج 

 من فيروس كورونا المستجد.

توصل ”وكتب محمد الزنداني الذي يقيم مع والده في تركيا، منشورا قال فيه، إنه 

 “.ساعة 27إلى لقاح ناجع يقضي على الفيروس وعلى أعراضه في فترة ال تتجاوز 

بصدد استكمال اإلجراءات البحثية له في إحدى الجامعات التركية بعد ”وأوضح أنه 

قريبا بعد استكمال اإلجراءات الروتينية ”ه ، مضيفاً أن“توقيع عقد االتفاقية معها

للبحث العلمي له في هذه الجامعة، وفي مدة ال تتجاوز الشهر بإذن الله، سيتم رفع 

 “.النتائج لوزارة الصحة من قِبل هذه الجامعة

بينما يعيش كبار الباحثين والعلماء في العالم سباقا مع ”وعلق المدون رشيد الحداد 

لقاح مضاد لفيروس كورونا، وحتى اآلن كبار العلماء  الزمن من أجل تطوير

وشركات األدوية العالمية لم يؤكدوا توصلهم للدواء، يطلع محمد عبد المجيد 

الزنداني ويقطع كافة التكهنات، ويقدم نفسة كمنقذ للبشرية، ويعلن عن توصله 

 “.ساعة 27لدواء جديد يقضي على الفيروس خالل 

هذا اآلدمي الذي لم يدخل كلية الطب قط، وعالج المئات المهم أن ”وأضاف الحداد 

، مشيراً إلى أن “من الناس بالحبة السوداء والكمون والعسل، عايش الجو في تركيا

 “.ادعاء وتزييف”حديث الزنداني عن اكتشافه للقاح ضد كورونا مجرد 

ن كنت أحسبه فوتشوب طلع حسابه م”بدوره، قال اإلعالمي عبد السالم الشريحي 

خلونا نتفق، يا يظهر العالج ونؤمن به وبكل ما قاله هو وأسرته ”، مضيفاً “صدق

ونصدقهم بكل السابقات اللي ما شفناهنش )لم نرها( ما لم ندردح )نفضحهم( إلى 

 “.سابع جد وال عاد نسمع حد يقول لحم مسموم

ر في استمرا”فيما كتب المدون أكرم الفهد، معلقاً على حديث الزنداني بالقول: 

 “.اإلساءة لإلسالم والبحث العلمي، تفضلوا، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعله العيال

حديث الزنداني بالشعوذة، قائال:  –وهو مدون يمني  –ووصف سفيان جبران 

المشعوذ محمد الزنداني، وشقيقته الجهبذة أسماء الزنداني، يحبوا األضواء ”

ناس تتداول بوستاتهم حتى لو تسخر منهم وينبسطوا لما يكونوا حديث الناس، وإن ال

 “.وتشتمهم وتهينهم

في كل أزمة يظهروا ليقولوا شيئا سخيفا، ويعرفون أن الشعب يتندر منهم، “وتابع

هذا مرض يصيب الناس اللي تفقد مكانتها االجتماعية بسبب وعي الناس، وتريد أن 

 “.تبقى حاضرة في ألسنة الناس حتى وإن كان شتيمة

هو صدق أيش عاد هذا المجبر جنب ”كاتب عبد الباري عبد الرزاق وتساءل ال

اكتشاف عالج اإليدز، مجرد ما ألحوا عليه اكتشف لقاح لكورونا، حقيقة شر البلية 

 “.الزنداني وابنه

وكانت بعض التدوينات قد أعادت حديث والده عبد المجيد الزنداني، الذي أعلن عن 

 ة سنوات، لكن ذلك اإلعالن ذهب أدراج الرياحاكتشافه عالجا لمرض اإليدز قبل عد

 

 

 

 



 
 

بسبب اإلشتباه بحالة كورونا ..هروب جماعي 

 لألطباء والمرضى من مستشفى مصافي عدن

بسبب اإلشتباه بحالة كورونا غادر االطباء والعاملين في 

مستشفى مصافي عدن، اليوم االثنين، إثر وصول حالة اشتباه 

 تشفى.بفيروس كورونا، إلى المس

وذكرت مصادر طبية، أن هروب جماعي للمرضى والطاقم 

الطبي من المستشفى، عقب وصول حالة مشتبه من أبناء 

البريقة يعاني من أعراض مشابهة لفيروس كورونا، أثار 

 الذعر بين العاملين والمرضى.

وصل إلى مدينة عدن، ” م. ف“وأكدت المصادر أن المريض 

 اهرة.قبل أربعة أيام قادما من الق

وأشار المصدر إلى أن المستشفى أعلن حالة الطوارئ، وسط 

فرار جماعي للمرضى والطاقم الطبي من المستشفى إلى 

 منازلهم.

وأضاف المصدر أن إدارة المستشفى اجروا اتصاالت مكثفة 

بمكاتب الصحة والصحة العالمية إلرسال فريق طبي، للتأكد 

 من حالة االشتباه للمريض، دون جدوى.

برر األطباء مغادرتهم المستشفى بأنهم ال يملكون االمكانيات و

للتعامل مع المريض، وعدم تجاوب الصحة في المدينة معهم 

 في فحص دم المريض

 

قيادات إخوانية تسعى للبسط على أحد المتنفسات العامة في 

 #تعز

كشفت مصادر محلية في تعز عن مساعي قيادات في مليشيا اإلخوان اإلرهابية، 

 لتابعة لحكومة الشرعية، للبسط على أحد المتنفسات العامة.ا

وقالت المصادر، إن عصابات مسلحة تتبع قيادات بارزة في قوات الشرعية 

الخاضعة لسيطرة مليشيا اإلخوان، وضعت يدها على المتنفس المملوك للدولة 

بنى الواقع في منطقة الحصب وادي العقيبات أسفل تبة األرانب والمخطط له أن ي

 كمدرسة ومجمع ترفيهي لألطفال.

وأوضحت أن العصابات بدأت بوضع مواد البناء، تمهيداا للشروع في البناء، وسط 

 صمت للجهات المختصة.

وأضافت أن هناك نشطاء مجتمعيين من أهالي المنطقة للوقف في وجه المليشيات 

ستقبل أبنائهم والعصابات المنظمة التابعة لقيادات مليشيا اإلخوان للحفاظ على م

 وضمان عدم حرمانهم من التعليم.

ونقلت المصادر عن أحد النشطاء إن تحركاتهم تلك جاءت بعد أن فقدوا الثقة 

 بالسلطة المحلية، وأصبحت شريكا في المشكلة.

جماعات مسلحة تتبع قيادات بارزة في مليشيا اإلخوان، تنفذ   وتنتشر في تعز

ا أو تنظيم اإلخوان اإلرهابي، ونهب األمالك عمليات تصفية للمعارضين للمليشي

 العامة والخاصة

 

 

مني وقوات الشرعية ألتوتر أمني بعد اشتباكات بين الحزام ا

 في سقطرى

قالت مصادر عسكرية في سقطرى ان توتر عسكري كبير يعيشه ميناء حولف بعد 

 ربعاء.ألمني صباح اليوم األاشتباكات اندلعت بين قوات الشرعية والحزام ا

مني حاولت ادخال مدرعة الى الميناء اال ان ألواكدت المصادر ان قوات الحزام ا

قوات الشرعية رفضت ذلك االمر الذي جعل قوات الحزام تفتح اسلحتها الدخال 

 المدرعة بالقوة.

وحسب المصادر ان اشتباكات دارت بين الطرفين وتوقفت فيما اليزال التوتر بين 

 الطرفين حتى اللحظة

 



 
 

ا فإن الممثلية العليا لمفوضية األمن الوطنية تجد في وختام

هذا المقام وماتقدم فيه من الكالم مدعاة للتأكيد على الدور 

الكبير والحيوي الفاعل والهام الذي يضطلع به هذا الكيان 

المطلبي االمني والوطني الشامل والمستقل تحقيقا للمصلحة 

وتوحيدا  العامة وتغليبها على أي مصلحة أخرى سواها،

للصف الوطني في أوساط هيئة الشرطة ونشر وتعميم ثقافة 

المحبة والتسامح والتآخي والتضامن والتعاون والتكافل 

االجتماعي واالحترام المتبادل، وتحييدا لهذه المؤسسة 

وجعلها أداة بيد الشعب وحده ووسيلة ألمنه وأمانه وسكينته، 

سية وتجنبيها والنأي بها عن الصراعات والخالفات السيا

االنقسامات والتفرقة واالنشقاقات والنعرات المناطقية 

وتحصينها من األفكار الهدامة واآلراء المضللة والبلبالت 

واإلشاعات المعادية،  وتوثيق االنتماء المؤسسي األمني 

الصحيح والنقي الخالي من شوائب االنتماءات الشخصية 

شعور بقدسية الوالء والعنصرية والشللية المقيتة، وتعميق ال

الوطني الحقيقي بعيدا عن الوالءات القبلية والطائفية 

والمذهبية والحزبية، وتكريس مبدأ االحتكام للقانون وسيادة 

النظام العام، والعمل الدائم مع كل الخيرين أينما كانوا على 

إحقاق الحق وإزهاق الباطل ومناصرة مظلوميات منتسبي 

وعة واالهتمام بأوضاعهم على الداخلية ومطالبهم المشر

طريق بناء مؤسسة أمنية قوية خالية من الفساد وفيها 

 الحقوق عادلة ومتساوية.

 والله الموفق،،،

 صادر عن الممثلية العليا

 للمفوضية األمنية الوطنية

 عدن 0202مارس  51األحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقطة عسكرية بمدخل عزان تعتدي وتعتقل طالب شبوة بكلية 

 ة حضرموتالشرط

اصدرت الممثلية العليا لمفوضية األمن الوطنية بيانا اليوم أدانت فيه قيام أفراد 

نقطة عسكرية بمدخل مدينة عزان بمحافظة شبوة يوم أمس السبت باالعتداء 

طالبا من أبناء المحافظة الدارسين في كلية الشرطة بحضرموت  02بالضرب على 

في طريقهم الى مدينة المكال لمواصلة  واحتجاز بعضهم، عندما كانوا متوجهين

 الدراسة في الكلية بعد قضاء اإلجازة الفصلية الممنوحة لهم.

 وجاء في البيان الصادر عن الممثلية العليا للمفوضية مايلي:

 0202/20/02إن المفوضية األمنية الوطنية والتي أعلن عن تأسيسها رسميا في 

بعموم الوطن، وكونها المعبر الحقيقي  وبتفويض من مئات الضباط وأفراد الشرطة

عن واقع وأحوال وهموم ومشاكل وآمال ومطالب وتطلعات كل منتسبي األمن في 

بالدنا وباعتبارها المظلة الواقية بإذن الله في توفير الحماية القانونية لهم والدفاع 

حرص عن حرياتهم وكرامتهم، انطالقا من مهامها وأهدافها العامة التي تتبناها وت

على ترجمة مفاهيمها وجوهر معناها من خالل االلتزام الذاتي والموضوعي وروح 

المبادرة والعمل الطوعي في خدمة ضباط وأفراد الشرطة وتجسيدا للقيم والمبادئ 

الدينية واإلنسانية واألخالقية الثابتة وفي مقدمتها إعمال مبدأ العدالة الحقوقية 

 ….ن استثناءلجميع منتسبي وزارة الداخلية دو

فإنها تجد من واجبها الوقوف بجدية ومسئولية أمام تلك القضية الخطيرة 

وتداعياتها وإدانة المعتدين وكل من يقف وراء أسباب وظروف ووقائع هذه السابقة 

شخصا من زمالئنا  02االمنية الخطيرة، والمتمثلة في ما حدث يوم أمس لعدد 

ين في كلية الشرطة بحضرموت حيث تم الطالب من ابناء محافظة شبوة والدارس

استيقافهم من قبل افراد نقطة عسكرية تابعة للجيش عند مدخل مدينة عزان اثناء 

مرورهم بها في طريقهم الى المكال لاللتحاق بزمالئهم في كلية الشرطة هناك 

ومواصلة الدراسة بعد انقضاء مدة اجازتهم المقررة، وتعرضوا لمعاملة قاسية 

تفزازية وتعسفية وصلت الى حد الشتم والضرب بأعقاب البنادق من وبطريقة اس

قبل جنود النقطة، مما اضطرهم للعودة الى مدينة عتق وعدم استكمال طريقهم الى 

مدينة المكال، في الوقت الذي تم احتجاز اتنين منهم لدى افراد تلك النقطة 

 العسكرية.

لوزراء وزير الداخلية ومحافظ وإزاء كل ذلك فإننا نناشد األخوين نائب رئيس ا

 محافظة حضرموت بالتدخل السريع واتخاذ اإلجراءات اآلتية حيال هذه القضية :

أوال/اإلفراج الفوري عن الشخصين المحتجزين من طالب شبوة الدارسين في كلية 

 الشرطة بحضرموت لدى تلك النقطة العسكرية، وإعادة االعتبار لهما، وهما :

 الباراسي.الطالب ناصر لسود 

 والطالب فاروق طريش الدياني.

جميعا من الوصول الى كلية الشرطة بحضرموت  02ثانيا/تمكين الطالب ال

وااللتحاق بزمالئهم هناك على وجه السرعة ودون أي تأخير، ومنعا لتغيبهم عن 

 البرنامج الدراسي والتدريبي للكلية.

ثالثا/فتح تحقيق في القضية من قبل لجنة مختصة، وردع وتوقيف كل المتسببين 

 فيها ومحاسبة المعتدين وفقا لالنظمة العسكرية والقوانين النافذة ذات الصلة.

 

 

 

 



 
 

حزام #المسيمير يعلن حالة اإلستنفار والتأهب 

القصوى لمواجهة أي محاوالت للمساس بأمن 

 #الجنوب

الحزام األمني بمديرية المسيمير الحواشب اركان قطاع   اعلن

رفع حالة الجهوزية ” رامي فاروق الحوشبي” بمحافظة لحج

واإلستنفار والتأهب القصوى إستعداداً لمواجهة اي محاوالت 

للمساس بأمن واستقرار الجنوب خاصة في هذه الظروف 

اإلستثنائية التي يمر بها الوطن وما يرافقها من تطورات القت 

 تأثيرها على حياة المواطنين.بظالل 

وقال األركان رامي فاروق بإن معنويات أبطال الحزام عالية 

ومعنوياتهم لمواجهة البغاة في اعلى درجاتها، مشيراً الى ان 

الجميع في حالة جهوزية تامة وعالية جداً للتصدي إلي محاوالت 

تهدف لزعزعة أمن واستقرار الجنوب او للمساس بمكتسبات 

ثورته المباركة التي زكتها دماء شهدائه الميامين، مؤكداً وثوابت 

بإن قوات الحزام األمني وغيرها من قوات ألوية الدعم واإلسناد 

ومعهم ابطال المقاومة الجنوبية وكل الشرفاء واألحرار في اتم 

 الجاهزية لمواجهة ألي طارئ.

شب ولفت القيادي رامي فاروق في ختام حديثه الى ان ابناء الحوا

كانوا وما زالوا وسيظلوا في كل وقت وحين السند والعون إلخوانهم 

 في كل اراضي الجنوب

 

 

الردفاني : اإلمارات ليست مستعدة أن تخسر غالقتها 

 االستراتيجية مع السعودية من أجل االنتقالي

قال الناشط السياسي اياد الردفاني ان دولة اإلمارات ليست مستعدة أن تخسر 

 ستراتيجية مع السعودية من أجل االنتقالي.غالقتها اال

سنوات ولم يكن الدعم إلى  5وأوضح الردفاني ان اإلمارات دعمت االنتقالي وقواه 

 ماالنهاية .

اإلمارات كانت واضحة مع قيادة االنتقالي منذ البداية :” واضاف بالقول 

فلن ”  محددة“،وصارحتهم سوف ندعمكم عسكريا وماديا وسياسيا لكن إلى نقطة 

ندعمكم وهي نقطة الصدام مع الجارة ، فاإلمارات ليست مستعدة أن تخسر غالقتها 

االستراتيجية مع السعودية من أجل االنتقالي ، والجنوب ال يشكل أولوية استراتيجية 

في السياسة الخارجية اإلماراتية ، فملفات أخرى تحظى باالهتمام المشترك بين 

صار قطر ،محارية اإلخوان في مصر ، الصراع الليبي الجارة و اإلمارات ، منها ح

 ،تحجيم الدور االيراني والتركي في المنطقة .

 فهل قوات االنتقالي لديها اإلمكانيات لمواجهة السعودية ؟

 

 

 

رغم المخاوف من نقل كورونا..وصول رحالت جوية الى مطار 

 عدن

من جمهوريةمصر  وصلت صباح يوم االثنين الى مطار عدن رحالت جوية قادمة

 العربية رغم حالة من المعارضة.

رحالت سيشهدها المطار يوم  1وحطت اولى الرحالت الجوية بالمطار ضمن 

 االثنين.

ونشطت حركة معارضة لعمل المطار وفتح باب الرحالت الجوية في عدن واليمن 

ا.  عموما

يعصف ويقول المعارضون ان تواصل الرحالت يعني نقال لفيروس كورونا الذي 

 بالعالم..

 في حين تقول السلطات انها تقوم باالجراءات الالزمة للحد من انتشار الوباء.

 



 
 

يرد ” عيدروس_النقيب“البرلماني الجنوبي 

 على استفزاز السفير محمد آل جابر للجنوبيين

 ناصر نصر عيدروس“ الدكتور الجنوبي البرلماني رد

 ال محمد“ يالسعود السفير تغريدة على تعليق في ”النقيب

 محاوال الحوثيين من والجنوب عدن تحرير ادعى الذي ”جابر

 الجنوبيين استفزاز بذلك

 :الجبير تصريحات عللى رده في النقيب وقال

 محمد السيد المملكة سفير سعادة يتورط أن أتمنى أكن لم –

 متاهات إلى جره ما وهو التغريدات حرب في جابر آل

 .عنها غنى في كان استفزازية وأخطاء

 مع حربهم دعم في التحالف دول دور ينكرون ال الجنوبيون

 حرر من هو التحالف أن القول لكن والعفاشيين، الحوثيين

 للحقيقة تجاوزاا  فقط يمثل ال والجنوب عدن

ا  استفزازاا  يمثل القول هذا –  الشهداء ذوي لمشاعر جارحا

 .تندمل لم بعضهم جراح تزال ما الذين والمعوقين وللجرحى

 الواحدة البندقية على يتناوبون كانوا السفير سعادة يا هؤالء

 .الشكر عليه يستحقون الذي األشقاء دعم يأتي أن قبل

 من لتهريبهم بأحد يستنجدوا لم السفير سعادة يا الجنوبيون

 المواجهة أرض

 يحررهم أن أحد من يطلبوا لم السفير سعادة يا الجنوبيون –

 .الفنادق وردهات مسابح في يسترخون هم فيما

 ويمتنون قضيتهم وبعدالة بأنفسهم ثقتهم على يعتمدون أنهم

 ويعملون الحروب، وراء من يثرون ال لكنهم يدعمهم، لمن

 وعن منية أية عن بعيدا وندية، وشفافية بصدق التحالف مع

 .والمتبوع التابع ثنائيية

 من تعيق وكرامته، الجنوبي للشعب المستفزة التصريحات –

 .الشعب هذا مع التعامل ينوي

 األوهام يبيعون وال مبادئهم في يستثمرون ال فالجنوبيون

 ومهربي الحروب تجار عن فيه يختلفون ما وهو لشركاءهم،

 المعارك في تختفي التي الوهمية، األسماء وجيوش االسلحة

 المرتبات قوائم في إال تحضر وال

 خبير عسكري يكشف حجم قوات اإلخوان في الجنوب

الخبير العسكري العقيد محسن ناجي حجم القوات التابعة لجماعة االصالح  كشف

في الجنوب وقال أن القوات العسكرية الموالية لجماعة االصالح في الجنوب تبلغ 

أكثر من خمسة عشر لواء عسكري وهي الوية مدججة باألسلحة تحصلوا من 

 ضرموت.الحرب االخيرة، وان هذه القوة متوزعة بين مارب وشبوة وح

وقال العقيد محسن ان الشرعية اليوم الذي يتحدث عنها باليمن تتمثل اليوم في 

جماعة االخوان المسلمين وان الجيش الوطني الذي معظم القادة تابع للشرعية 

 كانوا قبل ذلك عناصر جهادية شاركت في حروب بدول عربية وغربية.

تنبه لها وهي ان المجتمع ونوه العقيد محسن إلى ان هناك حقيقة غائبة يجب ال

الدولي يعتبر جماعة االصالح جزء من المعادلة السياسية الموجودة في اليمن، 

 مؤكدا على ضرورة ان نُسلم بهذه الحقيقة والتعامل معها.

جاء تصريح العقيد محسن ضمن حلقة برنامج سرطان االوطان الذي يقدمه الزميل 

يبث مساء كل سبت في تمام الساعة جمال حيدره على قناة الغد المشرق والذي 

 التاسعة والنصف مساءا

ودعا لعقيد محسن ناجي الجميع إلى مواجهة هذه الحقيقة بمسؤولية وخاصة وان 

هذه التنظيمات االرهابية باتت اليوم تمتلك إمكانيات دولة حيث بات حزب االصالح 

النفطية  مؤخرا يمتلك اولوية عسكرية ضخمة واموال جنتها من ثروة الجنوب

 وغير النفطية

 



 
 

تطبيق   وتحديدا  م5919آب/أغسطس  50المؤرخة في 
-552 -529-51-59-50-55-2-1-9نصوص المواد )

( حيث يقع علي دول التحالف العربي تنفيذ احكام 552-559
 ونصوص اتفاقيه جنيف واالتفاقات السابقه بين االطراف.

فيه االعتقاالت والحجز التعس  ايقاف جميع حمالت -0
واالخفاء القسري خارج اطار القانون لجنود النخبه الشبوانيه 
والمدنيين والسياسيين ، وذلك عمالا بنص المادة التاسعة من 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه )ال يجوز إخضاع 
 9أحد لالعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه(.. وتنص المادة 

بالحقوق المدنية ( من العهد الدولي الخاص 5الفقره)
والسياسية على أن: )لكل فرد الحق في الحرية واألمان على 
شخصه. ال يجوز إخضاع أحد للقبض أو االحتجاز التعسفي. 

 وال يجوز حرمان أحد من حريته (..

  ايقاف مالحقه النشطاء والصحفيين واالعالميين عمالا  -9
قية (من البروتوكول اإلضافي الملحق باتفا 19بنص المادة )

 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية . 5919جنيف 

-0( لمجلس األمن الدولي الفقره5192القرار )  وعمال بنص
 علي االتي: 9

مساواة سالمة وأمن الصحفيين ووسائل اإلعالم والطواقم  -)
المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين 

مدنيين يجب احترامهم   هناك ، اعتبار الصحفيين والمراسلين
 ومعاملتهم بهذه الصفة(..

وعليه فاننا نطالب دول التحالف العربي الزام كافه السلطات 
بالمحافظه باحترام وتنفيذ كافه االتفاقيات والمواثيق والعهود 
الدوليه وكذا االتفاقيه الخاصه بشان تبادل االسرى واحترام 

الت التعسفية الحقوق والحريات وايقاف كافه االعمال والحم
 المشار اليها في بياننا هذا فورا ودون اي تاخير .

ونحن علي ثقه تامه بان دول التحالف العربي ستعمل منذ 
اللحظة علي تلبيه مطالبنا المشروعة كما عهدناها اليمانها 

بمشروعية مطالبنا التي تنبثق من روح القوانين واالتفاقيات 
 والعهود الدوليه النافذه .

 لي التوفيق.والله و

صادر /عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني محافظة 
 شبوة

 م0202/ مارس/51اليوم األحد الموافق 

 العاصمة عتق

 

وقفة احتجاجية امام مقر التحالف في شبوة تطالب باطالق 

 سراح االسرى الجنوبيين )بيان(

ية لعدد شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليوم تنفيذ وقفة شعبية احتجاج 

 من ابناء المحافظة للمطالبة باطالق سراح االسرى الجنوبيين .

وامام بوابة مطار عتق الذي تتخذه قوات التحالف العربي بالمدينة مقر لها نظم 

العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية للمطالبة باطالق االسرى المعتقلين في 

اليافعي و محسن الصوه  سجون مليشيات االخوان وعلى راسهم االسير ابو سام

 الخليفي .

و رغم مبادلة غالبية االسرى وتسليم االنتقالي كل االسرى الذين لديه اال ان 

 ليافعي في مخالفة صريحة لالتفاق مليشيات االخوان رفضت تسليم االسير ابو سام ا

وتمارس مليشيات االصالح التابعة لألخوان المسلمين في محافظة شبوة حملة 

االختطافات ضد جنود النخبة الشبوانية والناشطون واالعالميين من واسعة من 

 ابناء المحافظة في انتهاك صريح وواضح لـ اتفاق الرياض.

نص البيان الصادر عن الوقفة اإلحتجاجية أمام ” شبوه برس“هذا وقد تلقى محرر 

ن مقر التحالف بالعاصمة عتق للمطالبة بإطالق سراح األسرى والمعتقلين في سجو

 51/9/0202المحافظة ووقف اإلعتقاالت التعسفية يوم األحد الموافق 

 وجاء نصه :

 بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا إلستمرار مسلسل اإلعتقاالت التعسفية في محافظة شبوة ونتيجة لما يعانيه 

 المعتقلين من أساليب التعذيب واألعمال اإلنتقامية داخل سجون المحافظة.

ت التابعة لحكومة الشرعية في شبوة إطالق صراح األسير ابو ونظرا لرفض السلطا

سام اليافعي ضمن عملية تبادل األسرى التي جرت بين سلطات الحكومة الشرعية 

والمجلس اإلنتقالي الجنوبي بإشراف قيادة التحالف العربي بعد توقيع إتفاق 

  أوامرالرياض الذي جاء تحت رعاية المملكة العربية السعودية وكذلك رفض 

 النيابة باطالق سراح االخ محسن الخليفي.

فإننا نحن المشاركين في هذه الوقفة اإلحتجاجية إذ نعلن عن اإلدانة واإلستنكار 

الشديد لكل األعمال الخارجة عن القانون واالتفاقيات والمواثيق الدوليه ونؤكد على 

 ما يلي:

وذلك عمالا   سن الخليفياطالق جميع االسرى وعلي راسهم ابوسام اليافعي ومح-5

 باتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب



 
 

 إصالح اليمن واالخوان يبيعان الوهم للسعودية* -*  

لم يعد بمقدور حزب اإلصالح اليمني إخفاء تواصله مع 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر سلسلة لقاءات 

ى متعددة؛ من أجل تمهيد تدخله في اليمن لبسط نفوذه عل

نطاق واسع هناك، وذلك عبر وسائل متعددة؛ منها إرسال 

قوات عسكرية بشكل سري لمساعدة ميليشيات إخوانية في 

محافظات تعز ومأرب وشبوة وأجزاء من محافظة أبين، تحت 

 قناع الغطاء اإلنساني تارة، وبهويات بديلة تارة أخرى.

ا بعنوان  ا مؤتمرا ما يمن “وبتمويل قطري، عقدت تركيا مؤخرا

، استضافت خالله قيادات ”بعد الحرب.. رؤية استشرافية

حزب اإلصالح وعديداا من المنتمين إلى جماعة اإلخوان في 

البلدان العربية المختلفة، في حضور الناشطة اليمنية توكل 

كرمان، التي تولَّت مهام تنسيقية للمؤتمر، كما دعا 

ديدة ضد المؤتمرون إلى مواجهة السعودية، والقيام بثورة ج

 ”.ارتهان الشرعية للوصاية الخارجية“ما وصفته 

نزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم المجلس االنتقالي الجنوبي 

إن اجتماعات ”: “كيوبوست”في اليمن، قال في تعليق لـ

حزب اإلصالح مع األتراك تتم منذ فترة طويلة وتشهد نشاطاا 

ا؛ بهدف استهداف التحالف العربي ل ا مؤخرا دعم الشرعية كبيرا

في اليمن من أجل هدم هذا المشروع لصالح المشروع التركي 

المتآمر ضد المنطقة العربية، والذي يقوده المحور الثالثي 

 ”.المكون من تركيا وقطر وإيران

 سقوط امطار على مناطق متفرقة من عدن

تساقطت االمطار صباح اليوم على مناطق متفرقة من مدينة 

 عدن.

ن االمطار تساقطت على عدة مديرية بينها وقال مواطنون ا

 خورمكسر.

 واضافوا:ان االجواء جميلة وغائمة صباح اليوم

 

” الجنوب“تعزيزات وتصعيد.. مخاوف من إنفجار الوضع في 

ا  ا وعسكريا  سياسيا

دفع تعزيزات عسكرية كبيرة مدججة بمختلف انواع األسلحة واألليات العسكرية  

 صوب العاصمة عدن وابين .

يتزامن ذلك مع رسائل واضحة وصريحة للتحالف والشرعية من قيادات المجلس و

االنتقالي والناشطين الجنوبيين عقب منع قيادات في وفد االنتقالي من العودة الى 

 وطنهم بتوجيهات يقال انها من التحالف.

ونسلط في هذا التقرير والرصد البزر المستجدات خصوصا عقب عقد المجلس 

ئا السبت بقيادة اللواء احمد سعيد بن بريك اعلن فيه التصعيد العسكري اجتماعا طار

واالمني والسياسي بشكل او باخر وبحضور هيئات المجلس والقوى العسكرية 

 والسياسية.

 تعزيزات*-*

وتزامنا مع التطورات فان للواء الخامس دعم وإسناد بردفان بقيادة العميد مختار 

ية الضخمة بعد تعثر اتفاق الرياض وعدم التزام النوبي دفع التعزيزات العسكر

الشرعية اليمنية التي يسيطر عليها أخوان اليمن بتنفيذ بنود االتفاق إضافة إلى 

المخططات القذرة والنوايا الخبيثة ألعداء الجنوب التي تستهدف األرض واإلنسان 

 الجنوبي وقضيته العادلة .

ا  وأكد القائد مختار النوبي في تصريح صحفي بأن الصورة أضحت أكثر وضوحا

ولذلك قواتنا المسلحة في جهوزية تامة لمواجهة هذه المخططات والمؤامرات بحزم 

وصمود ولن نسمح ألي جهة كانت لتمرير مشاريعها الهدامة أو المساس بتراب 

موضحا بأن قوات اللواء ” الجنوب ومكتسبات ثورته مهما كانت قوتها وجبروتها 

اد في أتم االستعداد القتالي لحماية عدن وكل محافظات الجنوب الخامس دعم وإسن

والذود عنها سلما وحربا وردع اي تحركات مشبوهة لشرعية اإلخوان وأعوانهم 

 ومن تعاون معهم بحلم العودة إلى أرض الجنوب

وقال النوبي بأن فترة التخدير والترقيع أنتهت سنكون مجبرين هذه المرة في تنفيذ 

م والخيارات المدروسة الصادرة من قبل القيادة العليا ممثلة بالرئيس كافة المها

القائد عيدروس الزبيدي ولدينا اإلستعداد الكافي لمواجهة المخاطر والتحديات مهما 

 كلف ذلك من ثمن.

 



 
 

قوات الحزام األمني تغلق قصر معاشيق 

 وتمنع وزراء الشرعية من اإلجتماع

م االحد قصر معاشيق ومنعت اغلقت قوات الحزام االمني اليو

اجتماعا كان مقررا له ان يعقد لعدد من الوزراء برئاسة نائب رئيس 

 الوزراء الخنبشي.

وقال مصدر مسؤو ان القوة االمنية التي تتولى حماية القصر 

رفضت السماح للوزراء بالدخول واجبرتهم على العودة من حيث 

 اتوا.

 دالله لملسوالوزراء الممنوعون هم وزيرالتربية عب

 نائب وزيرالتعليم الفني المحولي

 نائب وزيرالصناعه سالم سلمان

 نائب وزيراالعالم حسين باسليم

 نائب وزيرالتخطيط نزارباصهيب

 ووكالء عدد من الوزارات

 

 

 

 

 

الصالح : لم يعد هناك شيء اسمه اتفاق 

 الرياض

تعليقا على حالة التوتر التي تشهدها عدن قال السياسي 

ب احمد الصالح انه لم يعد هناك شيء اسمه اتفاق والكات

 الرياض.

 واكد الصالح ان االتفاق لم يعد موجودا.

كل المعطيات تقول وتؤكد انه لم يعد هناك :” واضاف بالقول 

 شيء إسمه #اتفاق_الرياض

وجاءت هذه التصريحات عقب حالة من التوتر شهدتها عدن 

دة واحتجازهم في مؤخرا بعد منع قيادة اإلنتقالي من العو

 ”عمان”العاصمة األردنية

 

 جامعة عدن تعلن تعليق الدراسة في عموم الكليات والمراكز

 اعلنت جامعة عدن اغلالق ابوابها تجنيب ابناءها االصابة بفيروس كورون.

وقالت الجامعة في بيان ها: انطالقًا من حرص جامعة عدن على صحة وسالمة 

رارات القيادة السياسية، وعمال بما تمخض عنه طالبها، واستجابة لتوجيهات وق

/ 31االجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، المنعقد مساء يوم أمس السبت الموافق )

م( بناًءا على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ، من أجل سالمة 7272مارس 

وصحة جميع أبناء الشعب اليمني؛ وما أتخذ من إجراءات وتدابير إحترازية وقائية، 

وفقًا لمنظمة “والذي صنف  (COVID-19لمواجهة فيروس كورونا الجديد )

بوصفه وباء عالميًا )جائحة( وهو ما تتجنب استخدامه كثيًرا، ” الصحة العالمية

 لكونه ال يستخدم إال لوصف األمراض المعدية والمتفشية.

عبدالملك ووفقًا للتوجيه الصادر عن االجتماع الحكومي برئاسة دولة الدكتور/ معين 

سعيد، رئيس الوزراء، بشأن تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة 

والخاصة، لمدة أسبوع بشكل مبدئي، فقد قررت رئاسة جامعة عدن، تعليق الدراسة 

وحتى  31في جميع كليات ومراكز الجامعة، اعتبارا من يوم غًدا االثنين الموافق )

في هذا التوجيه، وذلك لضمان صحة وسالمة والعمل بما جاء   مارس الجاري( 31

 جميع أبنائنا الطالب منتسبي هذه الصرح العلمي العريق، كتطبيق إجرائي وقائي.

وتهيب جامعة عدن، بكافة أبنائها الطالب والطالبات منتسبي الجامعة، واألهالي 

ة والمواطنين، االلتزام بتعليمات السالمة وطرق الوقاية المقدمة من وزارة الصح

العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، في التعامل مع هذا الوباء بجدية وحذر 

 بالغين.

كما طالبت جامعة عدن كافة فئات المجتمع، اإلسراع في التواصل مع عمليات وزارة 

الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن ومكاتب الوزارة في جميع 

” الوباء العالمي“تعلق بفيروس كورونا، هذا المحافظات، لالستفسار عن كل ما ي

 الذي أصبح خطر يهدد أمن واستقرار البشرية.

 صادر عن رئاسة جامعة عدن

 م7272/ مارس 35األحد 

 



 
 

 

 

 

االتفاق تعّرض لسلسلة طويلة من الخروقات واالنتهاكات التي 

ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد 

ضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين عسكري واسع باإل

 وافتعال األزمات أمامهم.

من جانبه، أدان عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن 

عطية، بعض الخروقات التي تمت على خالف ما تم االتفاق 

 عليه في اتفاق الرياض.

هل ”: “تويتر“وتساءل بن عطية عبر سلسلة تغريدات على 

تقال األطفال ومالحقة النخبة في شمل اتفاق الرياض اع

شبوة،هل شمل اتفاق الرياض استقدام بن معيلي من مأرب 

إلى شقرة،هل شمل االتفاق استقدام لؤي الزامكي إلى مشارف 

باب المندب ليقطع أي تعزيز من ألوية العمالقة،هل شمل 

 ”.االتفاق زيارة المجرم علي محسن إلى سيئون

لى تسليم نهم والجوف هل شمل اتفاق الرياض ع”وأضاف:

للحوثيين،هل شمل االتفاق على وقف الدعم والرواتب على 

جبهات الضالع،هل شمل االتفاق على دعم الحكومة الفاسدة 

واستمرار الفساد،هل شمل االتفاق على استمرار التحريض 

 ”.من قنوات الشرعية الموجودة بالرياض ضد االنتقالي

ر تهريب السالح إلى هل شمل اتفاق الرياض استمرا”وتابع:

عدن من تعز ومأرب،هل شمل االتفاق على إنشاء معسكرات 

لحزب اإلصالح على مشارف جبال الحجرية المطلة على باب 

المندب،هل شمل االتفاق على منع القيادات الجنوبية التي 

 ”.تقاتل الحوثي وتكافح اإلرهاب في المناطق المحررة

هل شمل اتفاق :” واختتم بن عطية سلسلة تغريداته قائال
الرياض على توقيف التعليم في الجنوب ،هل شمل اتفاق 
الرياض على وقف عالج الجرحى الجنوبيين،وضحوا لنا 

 ”حدثونا هل شمل اتفاق الرياض على تطبيق البنود بالمقلوب

 

#شبوة: استفزاز المواطنين.. رصاص إخواني على 

 #اتفاق_الرياض والتحالف

ف مزيداا من االستفزاز لشعب الجنوب، أقدمت المليشيات في خطوة جديدة تستهد  

اإلخوانية التابعة لحكومة الشرعية على إشعال الفوضى في محافظة شبوة عبر 

 إثارة غضب أهلها.

ففي الساعات الماضية، وقعت اشتباكات عنيفة بين مليشيا اإلخوان اإلرهابية 

 ديرية حبان.التابعة لحكومة الشرعية، وأبناء قبيلة آل أسود في م

قرية تتبع قبيلة آل أسود وسط إطالق  –بحسب مصادر محلية  –واقتحمت المليشيا 

 نار كثيف منها على منازل القرية.

وقالت المصادر إّن أبناء القرية، بمعاونة القبائل المجاورة، صدوا االقتحام وأحرقوا 

 طقما، ودفعوا المليشيات اإلخوانية إلى االنسحاب من القرية.

دت على توتر األوضاع، مع استدعاء المليشيات اإلجرامية تعزيزات من مدينة وشد

 عتق، في ظل وساطات قبلية للتهدئة.

العمل على إشعال الجنوب بنار الفوضى واإلرهاب هو جزٌء من مخطط تنفذه 

 المليشيات اإلخوانية ضمن محاوالتها العمل على اإلفشال النهائي التفاق الرياض.

ع في الخامس من نوفمبر الماضي، أفشلته المليشيات اإلخوانية بسبب االتفاق الموقّ 

خ لمساٍر يضبط بوصلة  الخروقات واالنتهاكات المتواصلة لبنوده، بعدما كان يُرّس 

الحرب على المليشيات الحوثية، عبر استئصال نفوذ حزب اإلصالح اإلخواني من 

 معسكر الشرعية.

 –عبر جملة من البيانات المكذوبة  –  في مقابل ذلك، تدعي حكومة الشرعية

التزامها ببنود اتفاق الرياض، على الرغم من جملة االختراقات التي أّدت إلى عرقلة 

 سير االتفاق.

الحكومة المخترقة من حزب اإلصالح اإلخواني أصدرت بياناا أمس األول الخميس، 

 رياض.حاولت فيه أن تسوق سلسلة من األكاذيب حول التزامها باتفاق ال

مرحلة جديدة من المراوغة، بزعم أنّها تحرص على إنجاح ” الشرعية“ومارست 

االتفاق بالنظر ألهميته في مسار الحرب الراهنة، على الرغم من أّن المليشيات 

 اإلخوانية عملت على تشويه بوصلة الحرب على مدار السنوات الماضية.

 



 
الشرعية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى شقرة  

 ادا القتحام عدناستعد

كشفت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية دفعت بتعزيزات 

قتالية إلى مديرية شقرة في محافظة أبين، في ظل التوترات 

 مع المجلس االنتقالي الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن القوات قدمت من شبوة، على شكل 

مجاميع، وأن الشرعية تخطط الستكمال السيطرة على لورد 

والمحفد والوضيع في محافظة أبين كمرحلة أولية ومودية 

 تقود للسيطرة على مدينة زنجبار، لتأمين السيطرة على عدن.

وارتفعت حدة التوترات مع المجلس االنتقالي الجنوبي بعد 

رفض قواته سيطرة قوات أمنية دربتها السعودية، على مطار 

 عدن.

غلقا لتدارس عقد المجلس االنتقالي الجنوبي اجتماعا طارئا وم

إجراءات الرد وسط حالة استنفار عامة اال انه خرج بال نتيجة 

سوى المطالبة بتوضيح من السعودية حول اسباب من قياداته 

 من العودة الى عدن

 

 

 

 

 

قتلى وجرحى في هجوم لقوات المقاومة 

 الجنوبية على ميليشيا اإلخوان اإلرهابية 

ر اليوم السبت تمكن ابطال #قوات_المقاومة_الجنوبية فج

من تدمير طقمين لميليشيا اإلخوان  0202مارس  51

 اإلرهابية المحتلة لمحافظة #شبوة.

وقال مصدر ميداني ان قوات المقاومة شنت هجوم كاسح 

على موقع تمركز العناصر اإلرهابية التابعة للحكومة اليمنية 

 اإلخوانية بالقرب من منطقة واسط بمديرية مرخة السفلى.

الهجوم عن إحراق وتدمير طقمين بالكامل وسقوط من واسفر 

كانوا على متنها من عناصر ميليشيا اإلخوان اإلرهابيين بين 

  قتلى وجرحى

 

اإلنتشار األمني في عدن يستثني معسكر التحالف في البريقة 

 والسفير السعودي يعلن سيطرته عى الوضع

يين انتشارا واسعا شهدت مديريات العاصمة عدن مساء امس و اليومين الماض

 لقوات الحزام األمني وأمن عدن مطوقة مديريات المحافظة بالكامل.

وقال مصدر أمني ان اإلنتشار يأتي ضمن اإلستعدادات العسكرية ضد اي تحررك 

لقوات التحالف العربي خصوصا بعد احتجاز قيادات اإلنتقاي ومدير أمن عدن 

 ومنعهم من العودة العاصمة.

ن االنتشار لم يقترب من مديرية البريقة التي يتواجد فيها قوات وحسب المصدر فا

التحالف لتوجيه ضربة قاصمة للتحالف ردا على عنجهيته وغطررسته على الجنوب 

 وقياداته في اشارة من المصدر بعدم تحرك فعلي من االنتقالي ضد التحالف.

السبت نافيا ان  بتصرريح له اليوم” محمد ا جابر“من جانبه خرج السفير السعودي 

يكون هناك اي توتر في العاصمة مؤكدا سيطررت السعودية على الوضع وعدم قدرة 

 اإلنتقالي على التحرك ضد التحالف.

ويأتي ذلك ضمن اإلنبطاح الجنوبي للسعودية ومؤمراته الخطيرة على الجنوب وأهله 

مانينات والتي لم تكن وليدة اللحظة بل وقد سبق وانكشفت مؤامراتها في الث

 والتسعينات امتدادا الى اليوم

 

 

 

 

 

 

 سياسي: نتمنى أن يكون تصعيد األنتقالي الئق بحجم التحديات

على التصعيد العسكري الذي ” عبدالسالم عاطف جابر“علق السياسي الجنوبي 

 اعلن عنه المجلس االنتقالي الجنوبي في عدن.

المجلس يادتنا الرشيدة في وقال جابر في تغريدة له: نتمنى التوفيق والسداد لق

 االنتقالي الجنوبي.

واضاف: نتمنى أن يكون التصعيد الذي عزموا عليه الئق بحجم التحديات التي 

  يواجهها االنتقالي



 
 

 

 

تحرك إخواني في تعز ضد ابوالعباس 

 واستحداث معسكر جديد في معقله

كشفت مصادر عسكرية عن استعداد لحزب اإلصالح في تعز 

اطق سيطرة القيادي ابوالعباس والسيطرة عليها إلقتحام من

 تحت مسمى تجنيب تعز من خطر اإلمارات.

الريف الجنوبي الغربي لتعز يشهد توترا  وقالت المصادر ان

جديد بين االصالح مدعوما من تركيا والفصائل الموالية ألبو 

 العباس

وأكد المصادر ان التوتر جاء عقب مواصلة االصالح التحشيد 

ي القتحام مناطق سيطرة اتباع االمارات في الساحل العسكر

 الغربي ..

فصائل االصالح  وقالت مصادر محلية في الحجرية أن 

استحدثت معسكر جديد في منطقة بني شيبة يشرف عليه 

القيادي في الحزب عبدالعزيز الشيباني، مدير الشمايتن، يعد 

 الثاني في المنطقة.

يام القليلة الماضية وكانت هذه المناطق شهدت خالل اال

تطورات وصلت حد المواجهة اثر قيام كتائب ابو العباس 

 بمحاولة اقتحام مواقع لإلصالح في المعافر.

وعزز االصالح مؤخرا تواجده في هذه المناطق المحاذية 

 لمحافظة لحج ومديريات الساحل التابعة لطارق صالح.

عادة وكانت محور تعز توعد طارق صالح في وقت سابق باست

 المديريات الساحلية الخاضعة لسيطرته.

وتتحدث تقارير عن تمويل تركي لنشاط االصالح بغية 

ثاني  ندب اهم الحصول على قاعدة عسكرية في باب الم

  يمضيق بحر

 

عدن.. شرطة المرور يعلنون االضراب عن العمل بسبب تزايد 

 االعتداءات عليهم

ة المؤقتة عدن، إضرابهم عن العمل أعلن ضباط وأفراد شرطة السير في العاصم

الميداني في عموم مديريات المحافظة من صباح اليوم السبت، احتجاجاً على تزايد 

 وتيرة االعتداءات الواقعة عليهم.

وبحسب بالغ صحفي صادر عن شرطة السير في عدن، فإن اإلضراب وتوقيف 

السير )المرور( من العمل، جاء نتيجة االعتداء الثاني الذي تعرض له ضباط شرطة 

 قبل قوات العاصفة.

وأشار البالغ إلى استنكار قيادة وضباط وأفراد شرطة السير بعدن لالعتداءات 

المتكررة التي تنفذها قوات األمن بعدن ضد ضباط وأفراد المرور، واالعتقاالت 

 التعسفية بحق رجال المرور.

والتموين بشرطة السير وأوضح البالغ أن ماتعرض له أثير األبيض مدير اإلمداد 

وايضا مسؤول التصاريح الجندي عمرو فؤاد خالل هذا االسبوع من اعتداء واعتقال 

من قبل قوة عسكرية تتبع قوات العاصفة يعدن، أمر مرفوض ويجب الوقوف ضد 

 هذه األعمال التي تسيئ لرجال المرور.

ن عنجهية قوات بالتدخل العاجل إلنقاذ رجال المرور م  وناشد مدير عام أمن عدن

 العاصفة واعتداءاتهم المتكررة ضد رجال المرور.

يُذكر أن ما يُعرف بلواء العاصفة وهو احد تشكيالت مليشيا المجلس االنتقالي نفذ 

انتشاراً عسكرياً في مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودارسعد منذ نحو أسبوع، 

اطنين فضالً عما تعرض له ورافق ذلك االنتشار موجة انتهاكات وتعسف بحق المو

 افراد شرطة السير من اعتداءات.

 

 

 

 

 


