
 
 

 

                                   

 

    

 

 

   

 

  

    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 م 8282 \ 3 \ 82والعشرون  الثالثلعدد ا

قوات عسكرية حتاصر مقر إقامة بن عزيز 

متهيدا القتحامه والشيخ سلطان العرادة 

 يتدخل
 

احلوثي يؤكد تفشي كورونا بني اوساط 

قوات الشرعية وكشف سر دفع امريكا 

للسعودية بارتكاب جمازر يف وحشية يف 

 اليمن

 
 

طعنات غادرة للتحالف …”الشرعية“

 واستهداف للجنوب ومعاداته العربي
 

عدن …يف الذكرى اخلامسة لعاصفة احلزم 

بني القتل والدمار وفوضى سببها الشرعية 

 والتحالف
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 



 
 

 

 

غريفيث يدعو إلى اجتماع عاجل لوقف الحرب 

 في اليمن

المبعوث األممي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث  اكد

سعادته بالردود اإليجابية من الحكومة اليمنية وأنصار الله 

لنداء األمين العام لألمم المتحدة بشأن وقف إطالق النار، 

وأتوقع من األطراف االلتزام بما صرحوا به وتغليب مصلحة 

 الشعب اليمني على كل شئ.

موقع األمم المتحدة: خالل األيام وقال في بيان صحفي نشره 

الماضية، ألهمتني النداءات المتكررة للسالم التي أطلقها 

اليمنيون من مختلف المكونات واألطياف السياسية 

واالجتماعية، بما يشمل النساء و الشباب وشيوخ القبائل. 

وكانت رسالتهم للقيادات السياسية في منتهى الوضوح: 

لوا معًا عدوكم المشترك: فيروس أوقفوا الحرب اآلن، وقات

 .٩١-كوفيد

ودعا األطراف إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة ما 

قطعوه على أنفسهم من التزامات أمام الشعب اليمني لواقع 

ملموس. وأتوقع من األطراف االمتثال لرغبة اليمنيين في 

السالم عن طريق الوقف الفوري لكل األعمال العدائية و 

 ية.العسكر

وتمنى غريفيث أن تنضم األطراف لهذا االجتماع بروح 

 التعاون واالستعداد لتقديم التنازالت وترجمة األقوال إلى أفعال

 

قوات عسكرية تحاصر مقر إقامة بن عزيز تمهيدا القتحامه 

 والشيخ سلطان العرادة يتدخل

كان العام طوقت قوات عسكرية تابعة للجيش الوطني مقر إقامة رئيس هيئة األر  

كم شرق العاصمة صنعاء عقب اتهامه ٩71الفريق صغير بن عزيز بمدينة مأرب 

 بالتآمر مع اإلمارات لتمرير مخططها الرامي للقضاء على مكونات الجيش الوطني .

وذكرت مصادر محلية بمحافظة مأرب بأن عدد من األطقم العسكرية فرضت حصارا 

مة بن عزيز محملة إياه مسؤولية الهزائم على مقر إقامة رئيس هيئة األركان العا

 الكبيرة التي تعرض لها الجيش الوطني في أكثر من جبهة.

وطالبت تلك القوات بإطالق صراح ضابط االرتباط بعمليات التحالف ونائب رئيس 

العميد عبده  22عمليات المنطقة السادسة العميد أنور الشميري وقائد اللواء 

دعم بالجوف العميد توفيق شايع والذي وجه بن عزيز المخالفي وقائد مجاميع ال

 بالقبض عليهم وتحميلهم مسؤولية سقوط محافظة الجوف.

كما طالبت تلك القوات بتوقف رئيس هيئة األركان العامة بن عزيز عن بيع األسلحة 

المختلفة التابعة للجيش الوطني أو تهريبها لمحافظتي شبوة وحضرموت أو 

 تبعونه في قبيلة مراد .تهريبها لدى مشايخ ي

وأكدت تلك المصادر بأن محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة تدخل لمنع أي 

محاولة اقتحام من تلك القوة العسكرية لمقر إقامة بن عزيز بعد تعهده لها بتلبية 

  مطالبها

 

 

 



 
 

 

 محافظ حضرموت يطلق نداء عاجل

ي، وجه محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسن

اليوم نداء استغاثة عاجل للحكومة والتحالف العربي 

والمنظمات الدولية، للتدخل السريع والمساندة لدرء مخاطر 

فيروس كورونا، مؤكدا ان خطورته تفوق قدرتنا الذاتية على 

 مواجهته.

وقال المحافظ البحسني: اتخذنا عدداً من االجراءات 

مستوى حياة  االحترازية التي أثرت تأثيراً مباشراً على

مواطني محافظتنا، كما أن عدم قدرتنا على توفير مادة 

المازوت والديزل لتشغيل محطات توليد الطاقة قد أسهم هو 

اآلخر في خفض انتاج الطاقة الى أدنى مستوياتها بل 

 وانعدامها في كثير من المواقع والمناطق.

وأضاف: نقف عاجزين مكتوفي االيدي ال نقوي على تقديم 

دمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية وكذا أي خ

تجهيز المحاجر الصحية، باإلضافة الى عدم تمكنا من توفير 

الكثير من المواد والمستلزمات االحترازية بما في ذلك الدواء 

وكثير من المستلزمات الضرورية األخرى وتعطيل الكثير من 

 مصالح الدولة والمواطنين.

هذا الظرف العصيب الذي تمر به  واستطرد قائال: في

محافظتنا والوطن عموماً نكرر مناشدتنا للجميع لشعورنا بأن 

هذا هو الوقت المتاح حالياً لتقديم مساعدتكم لنا، وأن أي 

تأخير ال سمح الله سيوقع محافظتنا في المحذور والوصول 

 الى نتائج كارثية.

عالم أن يهبو وناشد التجار في الخليج والجزيرة وكل أنحاء ال

لمساعدتنا في هذا الظرف الحرج جداً والوضع اليوم أمامنا 

كارثي بكل المقاييس، اننا ننتظر تدخلكم الفوري لنجدة ابنائكم 

 واشقائكم في حضرموت.

 

الحوثي يؤكد تفشي كورونا بين اوساط قوات الشرعية وكشف 

 سر دفع امريكا للسعودية بارتكاب مجازر في وحشية في اليمن

عن اصابة عدد من جنود الشرعية في جبهات ” عبدالملك الحوثي“كشف زعيم الحوثيين  

 مر.ألالقتال بمرض كورونا وسط تكتم من قبل قيادات الشرعية عن ا

وفي كلمة للحوثي اليوم الخميس اكد ان عدد من جنود الشرعية وفي محور ميدي 

الوباء بين بقية في حجة بالتحديد مصاببن بفيروس كورونا محذرا من انتشار 

 الجنود .

وعن التحالف قال الحوثي ان امريكا واسرائيل حريصان على تقديم دول مسلمة 

كاجرم دول في العالم من اجل اظهار االسالم بصورة سيئة امام العالم وهو مخطط 

 خطير يستهدف االسالم وتشويهه.

الحصار ودعا الحوثي التحالف العربي الى وقف الحرب بشكل جدي وعملي وفك 

 واالنخراط في عملية سياسية تحقق السلم للمجتمع اليمني والمنطقة.

وعدد الحوثي انجازات قواتهم وتقدماتهم المستمرة مؤكدا ان ذلك ياتي في اطار 

 التقدم في الصناعات العسكرية وبناء قوة عسكرية فعالة .

ي يتغلغل بين ويتقهقر قوات الشرعية في مختلف الجبهات نتبجة الفشل والفساد الذ

 اوساطهم

 

 

 

 

 

 

رئيس الوزراء يوقف الجبواني ويكلف الخنبشي بالقيام باعمال 

 وزارة النقل

رئيس الوزراء د. معين عبدالملك  مصدر مسؤول في حكومة الشرعية عنكشف 
 يطوزير النقل صالح الجبواني عن العمل ونقل صالحياته الى سالم الخمبشي.

اوقف الجبواني من عمله وكلف نائب رئيس  وقال المصدر ان رئيس الوزراء
 الوزراء سالم الخنبشي بالقيام بأعمال وزير النقل إلى جانب مهامه

وجاء توقيف الجبواني بعد عدد من التصريحات له هاجم خاللها االمارات 
  والسعودية متهما اياهم بتخريب البلد ومحاولة احتالله



 
 

 

 

 

 طعنات غادرة للتحالف العربي”…الشرعية“

 واستهداف للجنوب ومعاداته

عالقات الشرعية مع الحوثيين طعنة غادرة من قِبل   مثّلت

الحكومة في تعاطيها مع مجريات األزمة الراهنة، حيث 

انخرطت الشرعية في تعاون سيئ السمعة مع الحوثيين في 

 استهداف الجنوب ومعاداته.

أحد األدلة التي فضحت هذا الواقع وقعت في مطلع مارس 

اري، عندما كشفت مصادر خفايا شحنة األسلحة والذخائر، الج

التي حاول سائق سيارة تهريبها، إلى الحوثيين في تعز، من 

 الجزء الخاضع لسيطرة مليشيا اإلخوان بالمحافظة نفسها.

السائق خالل التحقيقات التي تجريها وحدة من  واعترف 

مدرع، بأن قيادات عسكرية تنتمي لقوات  13اللواء 

رعية، تابعة لمليشيا اإلخوان في تعز، سهلت له عملية الش

 التهريب.

ورجحت المصادر إعالن أسماء قيادات قوات الشرعية 

المتورطة في عمليات تهريب أسلحة إلى الحوثيين، مع 

 استمرار التحقيقات.

مدرع، قد ضبطت  13وكانت نقطة عسكرية تابعة للواء 

بريف تعز  سيارة محملة بالذخائر، في جبهة األقروض

الحوثيين في منطقة الحوبان، في   الجنوبي، كانت متجهة إلى

 نهاية فبراير الماضي.

تفضح هذه المعلومات الكم الكبير من العبث الذي تدير به 

حكومة الشرعية المشهد الراهن، وقدر تنسيقها وتحالفها مع 

الحوثيين من أجل استهداف الجنوب وحق شعبه نحو تقارير 

 اد دولته عبر فك االرتباط.مصيره واسترد

كما أّن تسليم الجبهات يمثل أحد األدلة على العالقات بين 

الحوثيين الشرعية، وآخرها تسليم معسكر كوفل في محافظة 

مأرب، وكذا محافظة الجوف التي سيطر عليها الحوثيون 

مؤخًرا، إثر خيانة مفضوحة من الشرعية، بعدما تم إفراغ 

فوذ اإلخوان من األسلحة، ونهبها مخازن الجيش الخاضع لن

 من قِبل جهات معروفة

 

صحفي سعودي يسخر من المقدشي ويطالبه باستعادة الجوف 

 وفرضة نهم قبل تحرير صنعاء

سخر مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الصحفي عبدالله ال هتيلة من   

 ير صنعاء من الحوثيين.تصريحات وزير دفاع الشرعية المقدشي حول اعالنه التعبئة لتحر

وقال ال هتيله في تغريدة له على تويتر ساخراً من المقدشي :أعجبني وزير الدفاع في 

 الشرعية اليمنية محمد المقدشي، وهو يقول بأن التعبئة هي من أجل تحرير صنعاء.

وخاطبه قائال: لكن ما رأيك أن نبدأ أوالً باستعادة الجوف وفرضة نهم وتطهير صرواح 

 ين مأرب؟!وتأم

واضاف احترم عقولنا يا فندم لن نصل إلى صنعاء إال بعد استعادة كل ما تم تسليمه من قبل 

 الخونة للحوثيين!!!

 

 

 

 

 

عدن بين القتل والدمار …في الذكرى الخامسة لعاصفة الحزم 

 وفوضى سببها الشرعية والتحالف

ى الخامسة النطالق تواصل المئآسي والجرائم تفتك بابناء العاصمة عدن في الذكر

 عاصفة الحزم بطلب من الرئيس هادي وحكومته.

وتزداد حوادث القتل والجرائم بسكين االرهاب من جهة ومشروع التصفيات بين 

الفرقاء المتلقين الدعم من التحالف العربي من جهة اخرى حيث تفاقمت االوضاع 

 ويزداد االمر سوءا بمرور الزمن .

سدة باستمرار وتظهر فسادها اكثر يوما بعد اخر مبينة وتتكشف عورة الشرعية الفا

ان استدعاءها للتحالف ليس اال العادتها الى حكم البالد واعتبار ذلك فرصة لتنمية 

 ثروات مسؤوليها مقابل تمكين السعودية من االراضي اليمنية .

 ولخلو مؤسسات الدولة من الرقابة والمسائلة اتيحت الفرصة للفاسدبن للسطو على

اموال وممتلكات الدولة والمواطنيين فاعمال البسط على االراضي التي حصلت 

السنوات الماضية لم تشهد مثلها العاصمة عدن من قبل ونهب اموال  3خالل ال

 البنوك والتالعب بالعملة جعل المواطن في وضع لم يعش مثله قط



 
 

 وبين القوة العسكرية والحنكة السياسية، فإّن الجنوب يملك

شعبًّا واعيًّا، يدرك حجم وخطورة التحديات التي تحيط به من 

كل اتجاه، ليُكِمل مثلث التكاتف الشعبي الذي يرفع من شأن 

 القضية الجنوبية.

والرسالة التي يجب على جميع األطراف إدراكها أّن الجنوب 

لن يكون إال وطنًا يرى النور قريبًا، وأّن اختبار قوة الجنوب 

ا وعسكريًّا سيكِلّف من يفعل ذلك كثيًرا، ألّن وشعبه سياسيًّ 

الجنوب قوة ال يمكن االستهانة بها، والماضي والحاضر 

 يشهدان على ذلك جيًدا.

الجنوب يتحلّى بالصبر في مواجهة كافة التحديات، لكنّه لن 

ط مطلقًا في حق شعبه، وأنّه ال يمكن أن يكون هناك  يفِرّ

ّن تحلي القيادة الجنوبية تفاوض على هذا األمر مطلقًا، وأ

هو نابٌع من حرص الجنوب على ” الصبر الدبلوماسي”بـ

 إحالل السالم.

    

 

 

 

 

 

 

الحوثيين يعلنون العفو عن زعيم #البهائيين 

 وإطالق سراحه

أعلن القيادي الحوثي، مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس  

مد حيدرة، السياسي األعلى، العفو عن زعيم طائفية البهائيين، حا

 في عقوبة اإلعدام واإلفراج عنه.

وجاء العفو الحوثي، بعد يومين من تأييد محكمة االستئناف 

 الجزائية حكما بإعدام زعيم طائفة البهائيين في اليمن.

وأعلن المشاط اإلفراج عن جميع سجناء الطائفة البهائية في 

الدين  مبادرة وصفت بالحسنة واتاحة الفرصة للبهائين العودة الى

  الصحيح وااللتزام بمباداه الواضحة

 

معسكر عشرين.. ضربة أمنية جنوبية تجهض مؤامرة 

 اإلخوان

ضربة أمنية ناجحة وّجهتها القوات الجنوبية، ترمي ضمن الجهود الدؤوبة الساعية إلى   

تحقيق األمن واالستقرار في مختلف ربوع الوطن، بعدما أعلنت القوات المسلحة الجنوبية 

 ها عملت على تأمين معسكر عشرين في مدينة كريتر بالعاصمة عدن.أنّ 

إقدام القوات الجنوبية على هذه الخطوة جاء بعد قيام عناصر هذا المعسكر بالتمرد على 

قيادة الحزام األمني وإطالقهم النار على حراسة البنك المركزي، بعد رفضهم السماح 

 خوانية في محافظة شقرة.بخروج أموال مسلحي وإرهابيي المليشيات اإل

واستطاعت القوات الجنوبية بقيادة البطل أوسان العنشلي من تطهير هذا المعسكر من 

 اإلرهاب اإلخواني المعادي للجنوب.

بكريتر أصبح تحت سيطرة القوات المسلحة  22اإلعالمي صالح بن لغبر قال إّن معسكر 

 دي.الجنوبية وبأوامر مباشرة من الرئيس عيدروس الُزبي

بأوامر الرئيس القائد ”: “تويتر” بن لغبر كتب عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

عيدروس الزبيدي معسكر عشرين تحت سيطرة القوات المسلحة الجنوبية بقوة بقيادة 

 ”.القائد أوسان العنشلي

يطرة في الوقت نفسه، شّدد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، على أهمية الس

 في كريتر لحفظ أمن واستقرار العاصمة عدن. 22على معسكر 

وقبل اإلعالن عن السيطرة على المعسكر، قال النسي في تغريدة له عبر حسابه على موقع 

معسكر عشرين في كريتر كل المتابعين نبهوا حوله ولكن ”: “تويتر“التواصل االجتماعي 

 ”.مي عدن من إي اعتدى خارجيلألسف، وإذا لم يتم التعامل معه فصعب أن نح

هذا معسكر يحمي الفوضى والبلطجة وبحمايته جماجم وشلته أصبحوا آمنين، “وأضاف: 

وأصبح اليوم هو المقياس إذا سيطرنا عليه سنحمي عدن وإذا لم نقدر عليه فصعب أن 

 ”.نفرض أمن واستقرار

مسلحة الجنوبية على من جانبه، أشاد الكاتب الصحفي أسامة بن فائض، بسيطرة القوات ال

 معسكر العشرين في كريتر بالعاصمة عدن.

القوات ”: “تويتر“بن فائض قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

الجنوبية التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي تحكم قبضتها على معسكر عشرين في كريتر 

 ”.الُزبيديبالعاصمة عدن، بتوجيهات من الرئيس عيدروس قاسم 

خطوة عظيمة لفشل خلط األوراق بالعاصمة، ومرحلة جديدة لالنتقال من عدن “وأضاف: 

 ”.إلى شبوة وصوال إلى وادي حضرموت

سيطرة القوات المسلحة الجنوبية على معسكر العشرين يحمل الكثير من الرسائل الملهمة، 

أن تقف صامتة أمام التحديات  حول أّن القيادة الجنوبية لديها خطوط حمراء، وأنّها ال يمكن

 التي تحاصر الوطن على الصعيد األمني والعسكري.

وفيما التزم الجنوب سياسيًّا وعسكريًّا في التعامل مع اتفاق الرياض، فإّن المليشيات 

اإلخوانية توهمت بالخطأ أّن هذا األمر يُعبِّر عن ضعف جنوبي، إال أّن القيادة تظهر بين 

ك خطوط حمراء من غير المقبول تجاوزها، عماًل على أمن واستقرار حيٍن وآخر بأّن هنا

 الجنوب.

تجلّى ذلك واضًحا في الجهود الدؤوبة التي تؤديها القوات المسلحة الجنوبية في مكافحة 

ب أسلحتها الغاشمة صوب صدور  التنظيمات المتطرفة التي تعادي الجنوب ليل نهار، وتصِوّ

 شعبه األبي الصامد.



 
 

برس: القوات السعودية ترتكب  اسوشيتد

 انتهاكات تقشعر لها األبدان بابناء المهرة

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم األربعاء 
إن القوات العسكرية السعودية ” اسوشيتدبرس” ونشرته 

ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة تقع شرق 
ذلك التعذيب واالخفاء  اليمن خالل العام الماضي ، بما في

 القسري واالعتقال التعسفي.

وقدمت الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها شهادة 
تقشعر لها األبدان من معتقلين سابقين في محافظة المهرة 

 الشرقية في اليمن.
حيث قال المعتقلين لـ هيومن رايتس إنهم احتجزوا وعذبوا 

ظة، وثق التقرير في مركز اعتقال سري في عاصمة المحاف
حالة احتجاز تعسفي وخمس حاالت على األقل لمعتقلين  ٩1

منذ شهور، وتم نقلهم بشكل غير قانوني إلى ” اختفوا قسراً “
 المملكة العربية السعودية المجاورة.

قال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال 
إن “أفريقيا في هيومن رايتس ووتش الستوشيتد برس: 

نتهاكات السعودية التي ارتكبتها القوات السعودية اال
وحلفاؤها اليمنيون بحق سكان المهرة المحليين هي أمر 

مرعب آخر تضاف إلى قائمة السلوك غير القانوني للتحالف 
 ”.بقيادة السعودية في اليمن

وحث بيج ، نائب المدير اإلقليمي ، الحكومتين السعودية 
نيين المحتجزين خطأ واليمنية على إطالق سراح المد

والتحقيق في اتهامات االنتهاكات واسعة النطاق ، كما يقتضي 
 القانون الدولي.

وأضاف التقرير بأن المهرة أصبحت نقطة اشتعال بين السكان 
المحليين والقوات السعودية؛ رغم أنها بعيدة عن القتال، كما 

أن القوات السعودية وميليشياتها اعتقلت عشرات اليمنيين 
لذين احتشدوا في شوارع المحافظة احتجاجا على الوجود ا

العسكري السعودي المتزايد في المنطقة. وكثيراً ما تتحول 
 المظاهرات إلى عنف حيث تفرق القوات الناس بالرصاص ال

 حي.

كما أكد محتجزون سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن 
القوات اليمنية المدعومة من السعودية اختطفتهم من 

شوارع ونقلتهم إلى مراكز احتجاز غير رسمية. وهناك ال
تعرضوا للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية حتى اعترفوا 

  بتهم ملفقة وتعهدوا بوقف جميع أنشطة المعارضة

قوات الحزام تستهدف رتال عسكريا لقوات الشرعية في 

 المحفد وخسائر كبيرة في صفوفهم

حفد كمين نوعي لقوة تابعة للشرعية وحزب اإلصالح نصبت قوات الحزام األمني في الم 

 كـأول عملية تستهدف التعزيزات الجديدة للشرعة الى شقرة .

وقال مصدر في قوات الحزام األمني ان الكمين استهدف رتال عسكريا لقوات الشرعية كان 

في طريقه الى شقره ادى االى اصابة عدد منهم باصابات بليغة وتضرر عدد من األطقم 

 العسكرية

وجاء الهجوم بعد أقل من ساعتين من كمينين استهدفا رتل عسكري يقوده العميد مهران 

القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية ارسله األحمر الى شقرة بهدف تفجير األوضاع 

 صوب عدن  والتوجه

ميلشيا اإلصالح تتمرد على قرار البحسني وتسمح بدخول 

 القات الى وادي حضرموت

في تحدي سافر لقرار محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني بمنع دخول القات 

الى مناطق وادي حضرموت كاجراء احترازي لفيروس كورونا وصلت سيارات قات 

قادمة من محافظات شمالية إلى مناطق الوادي، الخاضعة عسكرياً لسيطرة المنطقة 

 األولى التابعة لمليشيا اإلخوان..

قات وهي تمر في الطرق الرئيسية لمناطق الوادي دون أن وشوهدت سيارات ال

 تستوقفها النقاط األمنية والعسكرية التابعة لمليشيا اإلخوان.

ويعد سماح مليشيا االخوان سماح دخول القات الى الوادي تمرد واضح لقرارات 

 المحافظ البحسني

 

 

 

 مقتل مواطن برصاص نقطة تفتيش في العند

د نقطة تفتيش تابعة للحزام األمني بمنطقة العند بمحافظة قتل مواطن برصاص جنو

 لحج.

 وقال مصدر ان جنود نقطة التفتيش فتحوا النار على سيارة مواطن وقتلوا سائقها.

 وقتل في إطالق النار مواطن ويدعى هارون حسن علي.

وفتح الجنود النار على سيارة قات حاولت المرور بالقوة من النقطة لكن الجنود 

  ابوا مواطنا أخر.اص



 
 

تفاقم لمعاناة ”…فساد الشرعية المخترقة“

 اليمنيين في المحافظات الجنوبية

على مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها الشرعية ضد    

على حكومة الشرعية، وهي تحت ” الفساد“الحوثيين، سيطر 

اختراق حزب اإلصالح اإلخواني اإلرهابي، حتى كون قادة هذا 

ر ثروات مالية طائلة، في وقٍت يعاني فيه السكان من مآسي المعسك

 إنسانية شديدة البشاعة.

وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإّن اإلرهابي علي 

محسن األحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة 

المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جّراء ذلك، فيما 

حاليًّا على محاولة إتالف المستندات التي تفضح جاء الدور 

 فسادهم.

وعلى خطا األحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، ال سيّما 

الموالون لحزب اإلصالح اإلخواني، أولئك الذين استغلوا حالة 

الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد االتهامات واألدلة 

 رقيبًا أو حسيبًا.دون أن يكون لذلك الفساد 

وتعتبر مكافحة الفساد أحد أهم األهداف التي يتضّمنها اتفاق 

الرياض الموقع بين المجلس االنتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية 

 في الخامس من نوفمبر الماضي.

تندرج هذه األهمية من أّن حكومة الشرعية المخترقة من حزب 

ر من جرائم الفساد، التي اإلصالح اإلخواني، توّرط قادتها في الكثي

 ساهمت في مضاعفة األزمة اإلنسانية القائمة منذ عدة سنوات

 

 

 

 

 

 وفاة رجل وامراة بسبب السيول في المعال

في مديرية المعال بالعاصمة   توفي رجل وامراة صباح اليوم

 عدن نتيجة االمطار.

وقال مصدر محلي ان السيول جرفت رجل يدعى عمر صالح 

 بة منه.البركاني وقري

واضاف ان السيول جرفت جدار منزلهم مما ادى الى جرفهم 

 الى الشارع .

وتابع قائال ان الرجل ينتمي لحارة شعلة اليمن في حي 

 الدائري بالمعال

احراق طقم في اشتباكات بين قوات الحزام وحراسة البنك 

 المركزي بعدن

حزام األمني وحراسة البنك اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الثالثاء بين قوات تابعة لل

 المركزي في كريتر عدن اسفرت عن سقوط قتى وجرحى واحراق طقم.

وقالت مصادر محلية ان قوات الحزام األمني هاجمت البنك المركزي بعد االنباء عن 

مليار الى مارب واشتبكت مع حراسة  02محاوالت مسؤولين في الشرعية تهريب 

 .البنك كانذار اولي لمسؤولي البنك

واكدت المصادر ان االشتباكات اسفرت عن احراق طقم وتركت حالة من التوتر 

العسكري تشهده المديرية عقب اندالع االشتباكات والتي اعقبها عملية انتشار لقوات 

  الحزام في محيط البنك المركزي وباقي المديرية

 

 

 

 

تحذيرات من كارثة صحية بعد توجيه حكومي لفتح منفذ 

 إجراءات احترازية من فيروس كورونا الوديعة دون

أعلنت وزارة األوقاف واإلرشاد اليمنية عن صدور توجيهات من رئاسة الحكومة 

نصت بفتح منفذ الوديعة للسماح بعودة آالف اليمنيين من المملكة العربية السعودية 

 الى اليمن.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة األوقاف واإلرشاد طارق القرشي صدور توجيهات من 

رئيس مجلس الوزراء للسماح بعودة المعتمرين اليمنيين من المملكة عبر منفذ 

 الوديعة.

وأوضح الوكيل القرشي في تصريح صحفي أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وّجه 

مرين )فقط( من داخل المملكة إلى اليمن مشكوراً بفتح منفذ الوديعة لخروج المعت

م وتنتهي  21/21/2222ظهر الخميس  ٩2ساعة تبدأ من الساعة  84لمدة 

 م. 24/21/2222ظهر السبت  ٩2الساعة 

وأشار إلى أن نقل المعتمرين سيتم برا عبر حافالت نقل فيما لم يعلن عن أي 

 رونا.اجراءات احترازية للكشف عن وجود إصابات بينهم بفيروس كو

وحذر أطباء وسياسيون من كارثة صحية على األبواب تتهدد اليمنيين قادمة من 

المنافذ البرية والحدوديه والمطارات اليمنية عبر األالف من العائدين من دول 

موبوءة بفيروس كورونا الذي اجتاح بلدان العالم طوال وعرضاً وفتك بأرواح 

اله تبديها الحكومة اليمنية واستهتار األالف من مواطنيها في ظل إهمال والالمب

واضح بحياة المواطنين ودونما إي إجراءات احترازيه تقوم بها الحكومة لمواجهة 

 هذا الوباء القاتل.

وفيما سيتم نقل اآلالف إلى اليمن فإن المخاوف من احتمال نقل الفيروس عبر 

 سعودية.العائدين ترتفع في ظل تفشي اإلصابات داخل المملكة العربية ال

ويتخوف اليمنيون من انتقال الفيروس إلى بالدهم حيث لم تسجل حتى اآلن أي 

 إصابة بالفيروس في كافة المحافظات



 
 

قوات الشرعية تقصف مواقع القوات الجنوبية 

بقذائف الهاون في المنطقة الوسطى بأبين 

 فجر اليوم

ان قال التوجيه المعنوي لقوات الحزام األمني بمحافظة #أبين 

مواقع #القوات_الجنوبية تعرضت في الساعات األولى من 

في المنطقة الوسطى  2222مارس  28فجر اليوم الثالثاء 

لقصف بسالح الهاون من قبل قوات الشرعية المتمركزة في 

 جبل عكد.

ونشر التوجيه المعنوي للحزام خبرا على حسابه الرسمي 

لمتمركزة في اكد فيه أن قوات تابعة للشرعية ا” بالفيسبوك

منطقة عكد تستهدف مواقع للقوات الجنوبية في مفرق 

 الرئيس خلف امخديره بمحافظة أبين بقذائف هاون.

 

 

 

 

 

األحمر يدفع بقائد عسكري كبير مع قواته الى 

 ابين استعدادا لمعركة عدن القادمة

وصل قائد اللواء الرابع حماية رئاسية والرجل األول لعلي 

الى ابين على ” مهران القباطي” نوبمحسن األحمر في الج

 رأس قوة عسكرية من عناصر االصالح والعناصر اإلرهابية.

وقالت مصادر قبلية في ابين أن وصول مهران القباطي قائد 

اللواء الرابع حماية رئاسية على راس قوة من مأرب، جاء 

بعد نجاح االنتقالي بتحقيق اختراق في صفوف قوات هادي 

 ين.المتمركزة في اب

وياتي دفع علي محسن، ن برجله االول في الجنوب إلى ابين 

 المرتقبة في عدن واإلستعدادات الع  تمهيدا لقيادة المعركة

 سكرية التي تجهزها الشرعية إلقتحام العاصمة عدن

 انفجارات عنيفة تهز مدينة كريتر

ف شهدته هزت انفجارات عنيفة صباح اليوم الثالثاء حي كريتر وسط اطالق نار كثي

 المدينة

وقالت مصادر محلية ان اعمدة الدخان تصاعدت بكثافة نتيجة اإلنفجارات التي 

 شهدتها مدينة كريتر

وحسب المصادر فان دبابات مسررعة مرت من مكان اإلنفجارات وسط اطالق نار 

  كثيف.

 

 

 

 

 

 اشتباكات مسلحة بين الحزام األمني ومسلحين في الممدارة

تباكات مسلحة بين قوة من الحزام االمني ومسلحين شرق مدينة اندلعت قبل قليل اش

 الممدارة .

 وقال مصدر محلي ان مسلحين وقوة من الحزام االمني اشتبكوا .

 واشار المصدر الى ان االشتباكات استمرت قرابة ربع ساعة .

واندلعت االشتباكات بين قوة الحزام ومسلحين محليين ينشطون في منطقة 

  الممدارة.

 

 

 قتلى في اشتباكات قبلية برداع ١

” آل الجوف قيفة“سقط قتلى وجرحى في اشتباكات دارت بين مسلحين قبليين من 

 ، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.”ريام“ومسلحين من 

وأفادت مصادر محلية إن االشتباكات التي اندلعت في حي الدائري وسط مدينة رداع 

الطرفين، كما أصيب آخرون بينهم مدنيون قتلى وعدد من الجرحى من  ١خلفت 

 تواجدوا في محيط منطقة االشتباكات



 
 

بن بريك يرحب بالقوات األمريكية في بحر 

 العرب

في صورة تعكس مدى ارتباطه باالمريكان وبيعه للجنوب 

ارضا وانسانا مقابل المتصب والمال رحب نائب رئيس 

الجيش المجلس االنتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك ب

 األمريكي المتواجد في بحر العرب.

معلقا على ”تويتر“وقال بن بريك في تغريدة على موقع 

صورة لألسطول الخامس بالجيش األمريكي المتواجد في بحر 

العرب: مرحبا بكم في بحر العرب.. معا لضرب اإلرهاب.. معا 

 لحماية البشرية كلها من جنون وطغيان اإلرهابيين.

ي تعليق آخر: ستجد من الدواعش وأضاف بن بريك ف

والقاعدة وأمهم اإلخونجية من سيدخل معلقا يصيح ويسب 

 ويلعن.

وتابع معترفا بالشراكة مع االمريكان الذين يعتبرون عدو 

االمساني وباني االرهاب وناشريه: يا مرحبا بحلفائنا 

وأصدقائنا وشركائنا في مكافحة اإلرهاب الداعشي القاعدي 

 اإلخونجي.

تي تغريدة كتاكيد للمجتمع الجنوبي ان الفكر والمبدا الذي وتا

ينتهجه بن بريك يخدم امريكا بالدرجة االولى قبل ان يكون 

 متسببا في انهاء القضية الجنوبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طارق صالح يواصل تصفية القيادات الجنوبية في الساحل 

 الغربي

ت لواء المحضار كشف مصدر مطلع عن الجهة التي تقف خلف مالحقة قيادا

 المرابط في مديرية الدريهمي بالحديدة.

وقال المصدر ان طارق عفاش يسعى لتصفية لواء المحضار وقياداته لرفضهم 

 اعالن الوالء له والتحرك بتوجيهاته.

واكد المصدر ان طارق عفاش تمكن من قتل اركان لواء بسام المحضار االسبوع 

 يته بطريقة سرية للغاية.الماضي في الدريهمي حيث تمكن من تصف

واضاف المصدر ان مندسين تابعين لطارق عفاش زرعوا عبوة امس االول في 

سيارة ضابط اخر في لواء بسام المحضار يدعى رامي القيسي حيث انفجرت العبوة 

 وادت الى مصرعه.

مع تغطية ” عفاش“ويواصل طارق عفاش تصفية خصومه بطريقة عمه الهالك 

 يين هم من يستهدفون هذه القيادات.اعالمية بان الحوث

كشف مصدر مطلع عن الجهة التي تقف خلف مالحقة قيادات لواء المحضار 

 المرابط في مديرية الدريهمي بالحديدة.

وقال المصدر ان طارق عفاش يسعى لتصفية لواء المحضار وقياداته لرفضهم 

 اعالن الوالء له والتحرك بتوجيهاته.

اش تمكن من قتل اركان لواء بسام المحضار االسبوع واكد المصدر ان طارق عف

 الماضي في الدريهمي حيث تمكن من تصفيته بطريقة سرية للغاية.

واضاف المصدر ان مندسين تابعين لطارق عفاش زرعوا عبوة امس االول في 

سيارة ضابط اخر في لواء بسام المحضار يدعى رامي القيسي حيث انفجرت العبوة 

 وادت الى مصرعه.

مع تغطية ” عفاش“ويواصل طارق عفاش تصفية خصومه بطريقة عمه الهالك 

 اعالمية بان الحوثيين هم من يستهدفون هذه القيادات.

 

 

 

 

 

 



 
 

السعودية وحزب اإلصالح يفتحون جبهة 

 جديدة ضد القوات الجنوبية في الصبيحة بلحج

 بدأت السعودية، االثنين، تشكيل قوة مشتركة في لحج يتولى محافظ

وحزب اإلصالح مسؤوليتها مشكلين بذلك ” احمد التركي”لحج

 خطرا محدقا على العاصمة عدن .

وأعلن محافظ لحج، احمد التركي، خالل لقائه بقبائل الصبيحة 

  تشكيل قوات مشتركة من ابناء القبائل والفصائل الموالية للسعودية

 ”.االفارقة“بحجة مكافحة تهريب 

ل الصبيحة التي تخوض ضد االنتقالي ويأتي اجتماع التركي بقبائ

معارك في عدن ولحج، بعد ايام قليلة على تهديدات متبادلة بين 

على  التركي، العائد لتوه من الخارج، وقادة االنتقالي في لحج 

راسهم وكيل اول المحافظة ومدير االمن وقائد الحزام االمني ، 

 صالح السيد.

ونهب االراضي وسط ترتيبات  واتهم قادة االنتقالي المحافظ بالفساد

 إلزاحته واجراء تغيرات في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

ومن شأن هذه القوة تامين أي إنزال بحري للسعودية في الشريط 

الذي يحشد إلسقاط ابين  الساحلي و التضيق على االنتقالي في عدن 

 قبيل اجتياح مرتقب لقوات هادي ألخر معاقله.

لي رفض في وقت سابق مساعي سعودية لنشر لواء وكان االنتقا

وشرع باستحداث معسكرات في هذه   الدفاع الساحلي في لحج

المنطقة الهامة على الطريق إلى باب المندب والمناطق الشمالية 

 لليمن.

 

 

مليار الى  22اإلصالح ومسؤوليه في عدن يخططون لتهريب 

 مأرب

الموالين له لنهب اموال البنك في مساعي لحزب اإلصالح ومسؤولي الشرعية 

المركزي بعدن على غرار نهب عائدات مأرب وشبوة النفطيتين كشفت مصادر 

مطلعة عن خطوات يتخذها مسئولون في الشرعية محسوبون على حزب تجمع 

مليار ريال، من حساب بنك التسليف  02االصالح االخواني، تقضي بتهريب مبلغ 

فرع عدن، لدى طرف البنك المركزي  ” cac bankكاك بنك “التعاوني والزراعي 

 اليمني بعدن.

وقالت المصادر ان نقل وتهريب العشرين مليار ريال سيتم إلى محافظة مارب 

 المهددة باقتحام الحوثيين لها في اي حظة

واكد المصادر إن مسئولين في بنك التسليف التعاوني الزراعي، بصدد استكمال 

لدى البنك المركزي ” كاك بنك“مبلغ، من حساب الخطوات االجرائية لتهريب ال

بعدن، إلى محافظة مارب، دعماً لقوات اإلصالح التي تواجه ضغطاً عسكرياً من قبل 

” المجمع“قوات الحوثيين، التي باتت على بعد بضعة كيلو مترات عن مدينة مارب 

 عاصمة المحافظة.

رب، في ظل المعاناة وتأتي إجراءات تهريب تلك األموال من مركزي عدن إلى ما

اء انقطاع رواتبهم لعدة أشهر.  التي يعيشها الموظفون في المحافظات الجنوبية، جرَّ

ويسيطر حزب اإلصالح على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، على مدى خمسة 

أعوام، قام خاللها بنهب ثروات المحافظة، رافضا توريدها إلى فرع البنك المركزي 

ي حين كانت مصادر إعالمية قد أكدت قيام قيادات سلطة اإلصالح في اليمني بعدن، ف

مارب، قبل أسابيع، بتهريب مبالغ كبيرة إلى خارج المحافظة، على وقع اقتراب 

 قوات الحوثيين من السيطرة عليها..

 



 
 

ال داعي للذعر والخوف فاألطعمة والمشروبات ليست وسيلة 

 لنقل العدوى الفيروسية.

المتخذة هي اجراءات وقائية للحماية من أي وكل اإلجراءات 

 وسيلة لنقل العدوى .

ونسأل الله العلي القديرأن يجنبنا واإلنسانية جمعاء كل 

 مكروه.

تعليق العمل في جميع ” جولد مور“كما قررت إدارة مطعم 

أقسام المطعم عدا قسم السفري والحجوزات الخارجية إبتداء 

كإجراء وقائي إحترازي  من اليوم االثنين حتى إشعار آخر؛

 لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إدارة المطعم أن المطبخ سيخضع إلشراف كادر طبي 

 بإستمرار

إنتشار واسع لقوات الحزام األمني في 

 المناطق الوسطى بأبين

قامت قوات الحزام األمني بعملية انتشار أمني واسع في 

ت قائد المناطق الوسطى بمحافظة أبين بناء على توجيها

 قوات الحزام األمني بالمحافظة

ويأتي هذا االنتشار بتوجيهات القائد عبداللطيف السيد الى 

قيادة الحزام األمني في المناطق الوسطى بأعادة االنتشار 

وعمل نقاط تفتيش، عقب القبض على سيارات حاولت تهريب 

االسلحة صوب العاصمة عدن، ومحاوالت لزعزعة االمن 

 ضمن خطة أمنية واسعة.  سبا ألي طارئ،بالمحافظة، وتح

وحسب مصادرنا فأن الحملة االمنية واالنتشار تبداء من 

 المناطق الوسطى في محافظة أبين.

علما ان الجماعات اإلرهابية في المناطق الوسطى وقوات 

االخوان في شقرة في اليومين االخيرين حاولت التقدم وارباك 

 اق الرياض.الوضع في المحافظة، متجاوزين اتف

إدارة التوجية المعنوي للحزام األمني والتدخل السريع 

  بمحافظة أبين

 

تعلن إغالق أبوابها « جولد مور»و « شواطئ عدن»مطاعم 

 للوقاية من #كورونا

، بيانا بشأن اإلحترازات الوقائية من فيروس ”شواطئ عدن“أصدرت إدارة مطعم 

 كورونا، وينشر )عدن لنج( نص البيان:

 سؤوليتنا تجاه مدينة عدن الغالية وحرصاً منا على سالمة عمالئنا الكرام..من م

وضمن اإلحترازات الوقائية للكارثة اإلنسانية التي يمر بها العالم لمواجهة فيروس 

 كورونا؛ قررت إدارة مطاعم شواطئ عدن السياحية األتي:

 إغالق جميع صاالت البيع المحلي حتى اشعار آخر.-٩

 البيع السفري تحت إشراف أمن المطعم.فتح شباك -2

 تعقيم المطعم بشكل مكثف ودوري كل نصف ساعة من خالل فريق متخصص.-1

ال داعي للذعر والخوف فاألطعمة والمشروبات ليست وسيلة لنقل العدوى 

 الفيروسية.

 وكل اإلجراءات المتخذة هي اجراءات وقائية للحماية من أي وسيلة لنقل العدوى .

 ه العلي القديرأن يجنبنا واإلنسانية جمعاء كل مكروه.ونسأل الل

تعليق العمل في جميع أقسام المطعم عدا قسم ” جولد مور“كما قررت إدارة مطعم 

السفري والحجوزات الخارجية إبتداء من اليوم االثنين حتى إشعار آخر؛ كإجراء 

 وقائي إحترازي لمواجهة فيروس كورونا.

 مطبخ سيخضع إلشراف كادر طبي بإستمرار.وأشارت إدارة المطعم أن ال

، بيانا بشأن اإلحترازات الوقائية من فيروس ”شواطئ عدن“أصدرت إدارة مطعم 

 كورونا، وينشر )عدن لنج( نص البيان:

 من مسؤوليتنا تجاه مدينة عدن الغالية وحرصاً منا على سالمة عمالئنا الكرام..

ية التي يمر بها العالم لمواجهة فيروس وضمن اإلحترازات الوقائية للكارثة اإلنسان

 كورونا؛ قررت إدارة مطاعم شواطئ عدن السياحية األتي:

 إغالق جميع صاالت البيع المحلي حتى اشعار آخر.-٩

 فتح شباك البيع السفري تحت إشراف أمن المطعم.-2

 يم المطعم بشكل مكثف ودوري كل نصف ساعة من خالل فريق متخصص. تعق-1



 
 

ليق الدراسة في عموم الجامعات والمعاهد إستمرار تع

والمدارس العامة والخاصة إلى ما بعد إجازة عيد الفطر 

 المبارك.

وأوصى الحاضرين على ضرورة إشراك جامعة عدن في 

اللجنة الوطنية العليا للطوارئ واللجان الفنية لمواجهة 

 فيروس كورونا الجديد.

 .كما تم تشكيل لجنة طوارئ تابعة لجامعة عدن

وشدد اللقاء على إعداد وتقديم خطة وطنية موحدة تحت 

إشراف اللجنة الفنية، يتم من خاللها توحيد الجهود المبذولة 

والموارد الحكومية والخاصة والمنظمات الداعمة لمواجهة 

 جائحة كورونا.

كما أشاد البيان الختامي لهذا اللقاء، بالدور الريادي 

عدن عموًما وكلياتها الطبية واإليجابي لطالب وطالبات جامعة 

على وجه الخصوص، وقيامهم بالمهام التوعوية والتثقيف 

 الصحي وتعزيز دور الوقاية المجتمعية في أماكن تواجدهم

عمليات نوعية للمقاومة الجنوبية في شبوة 

وأبين وخسائر فادحه في صفوف قوات 

 الشرعية

مت في قوات المقاومة الجنوبية قا  قالت مصادر ميدانية ان

الساعة الثامنة مساء الليلة الماضية بتنفيذ عملية اقتحام 

نوعية على موقع مفرق واسط بمديرية مرخة السفلى التي 

يتمركز فيها مليشيات االصالح االخوانية مستخدمين قذائف 

باعشرة المحمولة )ار بي ار( وقذائف اربيجي الصاروخية 

وا مع افراد واألسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة واشتبك

المليشيات ألكثر من ساعة ونصف موقعين اصابات محققة 

 مؤكدة ومباشرة في افراد هذه المليشيات

ونفذت قوات المقاومة الجنوبية في محافظة أبين مساء األحد 

كمين الثنين من اطقم ميليشيا اإلخوان  2222مارس  22

 اإلرهابية وسقطت عناصر الميليشيا الخارجة عن القانون بين

 قتيل وجريح بقذائف قوات المقاومة الصاروخية.

كما هاجمت قوات المقاومة في مديرية الروضة موقع 

المجازة المحتل من قبل ميليشيا اإلخوان اإلرهابية ونجح 

ابطال قوات المقاومة في تكبيد الميليشيا خسائر فاذحة في 

العتاد واألرواح إضافة للخسائر التي اوقعتها قوات المقاومة 

لجنوبية في الميليشيا اإلخوانية من خالل العملية الهجومية ا

  والكمائن المحكمةٌ 

 #جامعة_عدن توصي بتعليق الدراسة إلى ما بعد عيد الفطر

ترأس نائب رئيس جامعة عدن للشؤون األكاديمية األستاذ الدكتور/ عادل  

ء التشاوري م( اللقا2222/ مارس 22)  عبدالمجيد العبّادي، اليوم األحد الموافق

المشترك للكليات الطبية التابعة لجامعة عدن، والمنعقد في رحاب كلية الطب 

والعلوم الصحية، وذلك لبحث سبل الوقاية من فيروس كورونا الجديد والتدابير 

 االحترازية والوقائية لمواجهته ومنع انتشاره.

ز العلمية، وكافة وثمن عبدالمجيد استمرار تعليق الدراسة في عموم الكليات والمراك

األنشطة والفعاليات الطالبية في الجامعة، مؤكًدا حرص جامعة عدن والتزامها بما 

جاء في توصيات الحكومة بشأن تعليق الدراسة، وتوجيهات اللجنة الوطنية 

للطوارئ وما أتخذ من إجراءات وتدابير إحترازية وقائية، لتجنب خطر اإلصابة 

 .(COVID-19بفيروس كورونا الجديد )

من جانبها أشارت الدكتورة/ سوسن باخبيرة، عميد كلية الطب والعلوم الصحية، 

إلى أن عدد كبير من أطباء اإلمتياز يتوزعون على عدد كبير من مختلف 

المستشفيات سواء كان في مستشفى الجمهورية التعليمي أو مستشفى الصداقة، 

 ويتعاملون مع عدد كبير من الحاالت الواردة إليها.

واكدت ان الكلية بدأت في تدريب أطباء اإلمتياز على أسس الوقاية الشخصية في 

التعامل مع المرضى القادمين إلى هذه المستشفيات أثناء نوباتهم في األقسام 

 المختلفة.

وأشارت إلى تنظيم دورة تدريبية إلستخدام أسس الوقاية الشخصية للفرد واألسرة  

ب عندما يتعرف على أسباب وطرق الوقاية فأنه والمجتمع بشكل عام، ألن الطال

ينشر هذه المفاهيم عند أسرته وبالتالي ينشرها في مجتمعه للحفاظ على المجتمع 

 قدر اإلمكان.

وأضافت: نحن مازلنا بحاجة إلى التمويل بالمواد الوقائية بغض النظر عن توفيرنا 

في الوقت الحالي إال لبعض الكوادر األساسية عبر بعض الشركات وإن كانت نادرة 

 أننا أستطعنا أن نحصل على كمية البأس بها.

وتمنت من وزارة الصحة والمستشفيات بتوفير المواد الوقائية الالزمة ألطباء 

اإلمتياز أثناء العمل في المستشفيات والعاملين فيها، ألن هذا من أساسيات العمل 

 الطبي في حال إنتشار األوبئة.

 ري بعدد من التوصيات الهادفة، والتي كان أهمها:وخرج اللقاء التشاو

 



 
 

توافد غير مسبوق للشماليين إلى محافظات 

 ً  الجنوب وخصوصا

قالت مصادر أمنية في حضرموت ان اآلالف من ابناء الشمال 

عقب ”حضرموت“توافدو الى محافظات الجنوب وخصوصا 

  االحداث االخيرة في جبهات الشما والهزائم المتتالية،مؤكدة

انتشار كثيف البناء المحافظات الشمالية في الشوارع 

 الرئيسية بالمديريات والفنادق وحتى المباني الرسمية.

وتابعت المصادر : ان النشاط الشمالي في المكال توسع كثيرا 

منذ االحداث االخيرة وتحديدا في مناطق تشهد توترات امنية 

 والقبض على خاليا كمنطقتي بويش وروكب.

در ان اغلب الزوار من المناطق الشمالية حيث ان وقاال مص

كافة الفنادق في المكال باتت ممتلئة بشكل غريب سواءا في 

خور المكال والديس وبويش وحتى فوة، حيث شكك المصدر 

بان تكون تلك عبارة تحركات مريبة ومظاهر تحتاج للتدخل 

 االمني.

االالف وتابع المصدر انه منذ اسابيع فجعنا مما يجري فيها 

من االشقاء الشماليين ويبدو على بعضهم انهم كانوا من 

المسلحين من صنعاء وذمار وصعدة وعمران وقادمون 

بسياراتهم الفارهة ومعظمهم يتجول بسيارات ضخمة يملؤون 

كل الفنادق حتى ال تكاد تجد غرفة فيها رغم كثرتها يصرفون 

كين من ببذخ غريب حتى ان عمال الفنادق والبقاالت والدكا

الشماليين حيث ان هذه الظاهرة تضاعفت عشر مرات خالل 

 الشهر الماضي فقط

وتنتشر مخاوف ان تكون هناك اطراف قامت باستجالب 

معظمهم حوثيون  -جيش يبدو كامال-اآلالف من الشماليين 

 يصرحون بذلك علنيا 

 

” استنزاف مستمر .. هل يتحمل التحالف مسئولية فشل 

 ؟؟ وعبثهم” االخوان 

هاجم ناشطون وقيادات جنوبية مواقف التحالف العربي المتراخية تجاه ما تقوم به  

 مليشيات االخوان العبثية المسيطرة على قرار الشرعية .

و حمل رئيس دائرة العالقات الخارجية بالمجلس االنتقالي الجنوبي في اوروبا احمد 

مليشيا االصالح من تسليم  عمر بن فريد التحالف مسؤولية االستهتار الذي تمارسه

 المحافظات للحوثيين وتهريب االسلحة الى عدن.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر:ميليشيات اإلصالح اإلخوانية تخترع طرق 

 شيطانية لتهريب السالح إلى خالياها في عدن.

وتابع قائال:وتخترع أفضل السبل وأكثرها عارا لتسليم اسلحتها الثقيلة وجبهات 

قتال ومحافظات كاملة لصالح ميليشيات الحوثي في حالة عبث واستهتار ال أجد 

 مسؤول عنها إال التحالف العربي ألن الشرعية فقدت الثقة و األهلية أصال.

وجأت تغريدة بن فريد تعليقا على فيديو منشور بصفحته يظهر عملية احباط نقطة 

 دوفس مساء امس تهريب اسلحة للعاصمة عدن.

ك اكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية بأن الشرعية بنيت الى ذل

 وفق مخطط استخباراتي إلطالة الحرب واستنزاف الخليج.

وقال بن عطية في تغريدة له على تويتر: بإختصار..أي منطقة تسيطر عليها 

الشرعية سوف تسقط بيد الحوثيين صنعاء ثم عدن قبل أن تحررها القوات 

 الجنوبية.

واضاف :وقبل أيام الجوف واآلن مأرب وغدا وادي حضرموت وشبوة إذا لم تعاد 

 إليها قوات النخبة الجنوبية

 

 

 

 

ضباط وافراد الشرطة ب #سقطرى يبحثون خطوات تأسيس 

 الشرطة الجنوبية

اجتمع ضباط وأفراد الشرطة المنضمون للقوات الجنوبية، في محافظة سقطرى، 

 خطوات تأسيس الشرطة الجنوبية. اليوم االثنين، لبحث أولى

وشدد الحاضرون على أهمية إعادة الدور الريادي للشرطة الجنوبية، في فرض 

 األمن والسكينة العامة ومنع الجريمة وضبط مرتكبيها.

واستعرضوا خططا أمنية لفرض آليات وقائية في محافظة سقطرى لحماية السكان 

 من تفشي فيروس كورون المستجد



 
 

الحوثيين..القوات السعودية  بعد اقتراب

 تنسحب من مأرب

كشفت مصادر عسكرية في مأرب عن انسحاب القوات السعودية من 

 المحافظة باتجاه مدينة سيئون في محافظة حضرموت .

وقالت المصادر ان القوات السعودية انسحبت من مواقع تمركزها 

 في مأرب .

انسحاب واضافت ان مروحيات االباتشي حلقت لتأمين عمليات 

 .  القوات السعودية

وكانت مصادر قد كشفت في قت سابق ان قيادات بارزة في حزب 

االصالح نقلت اسرها بشكل سري من مدينة مأرب باتجاه 

 حضرموت .

 

 

 

صحفي جنوبي : قواتكم جاهزة .. واإلنتقالي 

 مستعد لكل االحتماالت

تعليقا على تحشيد الشرعية وحزب اإلصالح الى شقرة وعدن 

طمأن االعالمي والمحلل السياسي الجنوبي صالح بن لغبر 

الجنوبيين ان قواتهم جاهزة لكل السيناريوهات كما ان 

 االنتقالي مستعد لكل االحتماالت.

تنويه عام: نحن كصحفيين ”: “تويتر“وكتب في تغريدة عبر 

نسعى قدر اإلمكان لكشف المؤمرات والتحذير منها لكن هذا 

 ”.ايبةاليعني ان الدنيا س

وخاطب الجنوبيين قائالً:اطمئنوا قواتكم الجنوبية جاهزة 

ومستعدة لكل السيناريوهات واالنتقالي يرصد كل صغيرة 

 وكبيرة ويستعد لكل االحتماالت.

وواضاف:في حال انزلقت االموراقسم بالله يومين على األكثر 

 ونكون في مأرب

 

 توجهات لطارق صالح القتحام تعز وتطهيرها من حزب

 صالحإلا

كشف مصدر استخباراتي عن توجهات لطارق صالح إلسقاط محافظة تعز والسيطرة 

 عليها بتوجيهات اماراتية

وقال المصدر ان سبب تسارع األحداث التي تشهدها المحافظات الشرقية واإلقتتال 

الدائر هناك والتقدمات الكبيرة التي حققتها جماعة الحوثي في أكثر من جبهة في 

 شرق العاصمة صنعاء . شرق وشمال

وبين المصدر بأن اإلمارات تسعى للتحضير إلسقاط تعز بالتزامن مع معركة مأرب 

والتي يتقدم فيها مقاتلي الحوثي صوب عاصمة المحافظة وباتوا على وشك تطويقها 

 بما يجعلها شبه ساقطة عسكريا.

مني القومي وبين بأن الخطة تقضي بالعمل على تكليف شقيقه عمار عفاش وكيل األ

السابق بتنفيذ عملية اغتياالت تطال عدد من قيادات الحكومة الشرعية والقيادات 

 العسكرية واألمنية والحزبية بالمحافظة.

ونجا يوم أمس قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخوالني من محاولة 

ش والمكلف اغتيال من قبل عناصر تتبع خلية االغتياالت التابعة لشقيق طارق عفا

 بإدارة ملف اإلغتياالت في تعز .

وأشار مصدر عسكري بأن قائد الشرطة العسكرية العميد الخوالني استهدفه 

مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية جوار جامع السعيد ولم يتمكن المسلحين 

 من إصابته لكنهم أصابوا حارسه الشخصي .

ين مؤخرا قائدا للشرطة العسكرية بدال يُشار إلى أن العميد محمد سالم الخوالني ع

عن العميد جمال الشميري وتمكن خالل فتره وجيزة من إحداث تغييرات كبيرة في 

 الوحدة العسكرية التي يقودها.

 

 

 

 مصدر عسكري يكشف سبب انفجارات شقرة

كشف مصدر عسكري في شقرة عن سبب اإلنفجارات الكببيرة التي شهدها محيط 

 ة في المديرية.تمركز قوات الشرعي

وقال المصدر ان سبب اإلنفجارات هو تجارب ألسلحة ثقيلة وجديدة قدمتها القوات 

السعودية لقوات الشرعية التي وصلت شقرة مؤخرا ضمن الدعم العسكري 

 السعودي لهذه القوات.

وتهدف قوات الشرعية التي وصلت شقرة لمواجهة قوات اإلنتقالي المسيطرة على 

 ن والتوجه صوب عدن بدعم سعودي كاملبعض مديريات ابي



 
 

 

وتتعّمد حكومة الشرعية افتعال األزمات الحياتية، وهو أحد 

صنوف االعتداءات التي تمارسها المليشيات اإلخوانية في 

مناطق الجنوب التي تحتلها وتسيطر عليها هذه المليشيات 

التابعة للشرعية، حيث تعمل على التضييق على المواطنين 

 لخدمات من أجل التنغيص عليهم.عبر سالح ا

في المقابل، تولي القيادة السياسية الجنوبية ممثلة في 

المجلس االنتقالي، اهتماًما كبيًرا من أجل االرتقاء بالخدمات 

المقدمة للجنوبيين من أجل التصدي لهذه االعتداءات 

 اإلخوانية التي تتعارض في األساس مع اتفاق الرياض.

ة على توفير الخدمات للمواطنين يُعبِّر حرص القيادة السياسي
عن استراتيجية جنوبية حكيمة، لم تغفل األمور الحياتية 

لمواطنيها في وقٍت يُحاصر فيه الوطن بعديد التحديات من كل 
 اتجاه، التي تستهدف مس أمنه واستقراره والنيل من هويته

مسلحون يغتالون مدير النظم بمؤسسة 

 اكتوبر بعدن٩8

اكتوبر وذلك عقب  ٩8ون عامالن بمؤسسة اغتال مسلح

 ساعات من اختطافهمابعدن

وبحسب وسائل اعالمية ان المسلحون اختطفوااحمد اليوسفي 

اكتوبر للصحافة  ٩8مدير إدارة الشبكات والنظم في مؤسسة 

 والنشر

ورفيقه محمد طارق عقب خروجهما أمس من إحدى الصاالت 

 الرياضية في عدن.

مساء الخميس مرمية في أحد شوارع وقد عثر على جثتهما 

 عدن.

ووانتشرت في عدن موجة من االغتياالت في ضل الفوضى  

االمنية التي تعيشها المدينة والمحافظات الجنوبية بشكل عام 

 طالة مواطنين وصحفيين واعالميين وجنود وقيادات عسكرية

 حكومة الشرعية تفتعل أزمة الكهرباء بساحل حضرموت

ال األزمات الحياتية أحد صنوف االعتداءات التي شنّتها حكومة الشرعية يُمثّل افتع  

 ضد الجنوب، بغية التضييق على المواطنين وتأزيم الوضع المعيشي أمامهم.

ففي برهاٍن على ذلك، أعلنت مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت، امس السبت، 

 شح كميات الوقود الالزم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

فت المؤسسة، في بياٍن، عن تجاهل حكومة الشرعية مناشداتها بدعمها وكش

بكميات إضافية قبل نفاد الوقود، وقالت إنَّ كميات المازوت المتوفرة غير كافية 

 لتشغيل محطات توليد الكهرباء بكامل قدراتها.

وأشارت المؤسسة إلى اضطرارها إلقرار برنامج لتخفيض األحمال ساعتين يوميا 

فترات تشغيل بين ثالث وأربع ساعات، ونبهت إلى مساعي سلطة المحافظة مقابل 

إلى توفير الوقود الكافي الستمرار تشغيل محطات التوليد، لحث حكومة الشرعية 

 على التحرك بصوره عاجلة واستثنائية.

وكثيًرا ما مثّل قطاع الكهرباء عنوانًا لالستهداف من قِبل حكومة الشرعية ضد 

 تأزيم الوضع المعيشي أمام الجنوبيين والتنغيص عليهم ليل نهار. الجنوب، بغية

ففي مطلع مارس الجاري، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة الشرعية تطبيق 

 تسعيرة جديدة لتعرفة االستهالك التجارية عدن وحضرموت.

للفئات  %43وأقرت المؤسسة العامة للكهرباء تعريفة االستهالك بزيادة 

في قيمة احتساب الكيلو وات / ساعة، ” ناعي، الحكومي، الزراعيالتجاري، الص“

 بدًءا من فواتير استهالك شهر فبراير التي يتم توزيعها في مارس الجاري.

وبحسب تعميم لمؤسسة كهرباء عدن، فقد استندت هذه الزيادة لقرار مجلس 

اع قيمة ، بشأن تحريك التعريفة، بداعي ارتف22٩١لعام  13الوزراء الصادر برقم 

 الوقود عالميًّا وتضخم ارتفاع سعر الصرف.

وأثار هذا القرار استياًء واسعًا من قِبل مالك المصانع والمحالت التجارية، على 

 الرغم من تدهور الخدمة بشكل مستمر.

وبشكل عام، تدفع مختلف القطاعات اإلدارية في العاصمة عدن ثمن السيطرة 

شرعية، وهو ما يضاعف األعباء على المواطنين، اإلدارية عليها من قِبل حكومة ال

 ضمن مخطط إخواني يستهدف النيل من الجنوب وأمنه واستقراره.

 



 
أبين.. الحزام االمني باحور يرفع الجاهزية  

 القتالية

بعد تحشيدات الشرعية واالخوان الى شقرة اعلن قائد الحزام 

االمني محور احور في محافظة ابين العقيد مهدي ناصر 

حنتوش، رفع الجاهزية القتالية القصوى واالستعداد القتالي 

 الكامل لقوات، وذلك للتصدي إلي طارئ.

اننا نعلن استعدادنا القتالي تنفيذ :” وقال العقيد حنتوش 

لتوجيهات القائد العام للحزام االمني والتدخل السريع في 

محافظة ابين العميد عبداللطيف السيد، لصد اي قوات 

 ”.معادية

أننا اتم االستعداد وسوف ندافع عن ” وأضاف العقيد حنتوش:

الجنوب وعن االرض والعرض بكل مالدينا من قوة ولن نسمح 

الي قوة معادية العبث بامن واستقرار الجنوب وسوف نكون 

مع شعبنا وقيادتنا الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس 

 ”.الزبيدي

 

 

 

 

 

ليمن اى وقف نعمان يدعو المتحاربين في ا

 الحربب والتوجه لمحاربة كورونا

دعا رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق االنسان محمد قاسم 

نعمان االطراف المتصارعة في اليمن لوقف صراعها والتفرغ 

 لمكافحة فيروس كورونا.

  نعمان وهو صحفي عدني بارز قال ان الرعب الذي تسبب به

 هته.الفيروس يؤكد ضرورة التكاتف الجل مواج

 اوقفوا الحرب:” واشار نعمان بالقول 

يا تجار الحروب.. ودعوا الشعب يتفرغ لمواجهة كارثة 

وخطر كرونا، ومخاطر ومعاناة فيروسات سالحكم وحربكم 

 وفسادكم.!

 

صحيفة دولية: ممارسات مليشيا اإلخوان تُهدد بنسف 

 #اتفاق_الرياض

شيا اإلخوان األخيرة والتي حملت اللندنية، أن تحركات ملي” العرب“اعتبرت صحيفة 

في باطنها المزيد من التصعيد العسكري نحو الجنوب، تُهدد بنسف الجهود المبذولة 

 الستدامة التهدئة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، أن تحرش قوات مليشيا اإلخوان 

 د العسكري.التابعة لحكومة الشرعية بعدن سيُعيد مناطق الجنوب إلى مربع التصعي

وأكدت أن هذا التصعيد سيضع اتفاق الرياض الذي رعت السعودية توقيعه بين 

 المجلس االنتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية على حافة االنهيار.

وأشارت إلى أن سيطرة قوات مليشيا اإلخوان على مناطق بالجنوب سيعني دخول 

 قطر وتركيا الداعمتين لإلخوان بقوة على خط األحداث

 

 

 

 

 

قبائل مراد المأربية تّخير التحالف العربي : إما الدعم المباشر 

 أو اإلنسحاب من الجبهات

وضعت قبائل مراد في محافظة مأرب التحالف العربي بين خيارين الثالث لهما وهما 

إما الدعم المباشر للقبائل الست أو االنسحاب الكامل من جبهات القتال ضد 

 الحوثيين.

ذكرة رفعهتها قبائل مراد الست للتحالف العربي بعد ان تم إهمال وجاء ذلك في م

 وتهميش تلك القبائل من قبل الشرعية والتحالف.

خاصة بع دان عقد لقاء ضم التحالف العربي والسرعية وقبائل مراد والذي طرحت 

ويأتي هذا التطور لألحداث مع  فيه مطالب قبائل مراد وتم قبولها ثم عدم تنفيذها

ات وهزائم متتالية للشرعية االخوانية أمام المد الحوثي الذي يجرف كل انتكاس

 معسكرات الشرعية االخوانية بغضها وغضيضها

 



 
 

 

 

مقاطعة قيادات اإلصالح لتشييع جثمان 

الحمادي تعزز اتهامات الحزب بتدبير عملية 

 ”اسماء القيادات المقاطعة للتشييع”اغتياله

تعز لتشييع جثمان الشهيد عززت مقاطعة قيادات اإلصالح في 

عدنان الحمادي اإلتهامات الموجهة للحزب بارتكاب جريمة 

اغتياله حيث كشفت مصادر اعالمية في تعز، السبت، مقاطعة 

  قيادات عسكرية وسياسية رفيعة وتابعة للحزب لعملية تشييع

اشهر بظروف  4مدرع الذي اغتيال قبل  53قائد اللواء 

 غامضة.

من بين المقاطعين قائد محور تعز، خالد  وقالت المصادر أن

ميكا صادق  00فاضل، قائد اللواء الرابع الجبولي، قائد اللواء 

سرحان، مدير األمن منصور االكحلي، محمد سالح قائد 

الشرطة العسكرية، محمد مهيوب قائد النجدة، ضياء الحق 

قائد فصائل االصالح في المدينة،  -االهدل، عبده فرحان سالم

 رئيس اصالح تعز. -الحافظ الفقيهعبد 

وكان المئات في تعز شيعوا، الجمعة، جثمان عدنان الحمادي 

 إلى مثواه االخير في الحجرية.

ويتهم قيادات في حزب االصالح بتدبير عملية تصفية الحمادي 

الذي كان يحسب على االمارات وتنتشر قواته في الريف 

 الجنوبي الغربي.

عزيز االتهامات لإلصالح بالوقوف ومن شان هذه المقاطعة ت

 وراء العملية

 

يسران المقطري : سنعود إلقتالع إرهاب اإلخوان كما أقتلعناه 

 في عز قوته

بعد العمليات التي استهدفت لحزام األمني والقوات الجنوبية في اآلونة األخيرة توعد 

اصلة قائد فريق مكافحة االرهاب عدن يسران مقطري بالعودة الى العاصمة لمو

 التعامل مع إرهاب االخوان وإقتالعه.

وأكد يسران ان فريقه اثبت انه رقم صعب وسد منيع في وجه االرهاب الذي أخذ 

 بالظهور مجددا في عدن بعد غيابه وفريقه.

واعترف قائد مكافحة االرهاب في تغريدة ببعض االخطاء المرتكبة خالل نشاط 

 الفريق وصفها عن دون قصد.

في إطار “صحيح أن هناك أخطاء تم إرتكابها بدون قصد “تغريدته : وكتب يقول في 

ولكن أثبتنا للجميع بأننا رقم صعب وسد منيع في وجه اإلرهاب وثبّتنا األمن ” عملنا

وأقتلعنا اإلرهاب وما يحصل اليوم خير دليل على غيابنا ولكننا نِعدُكم بأننا سنعود 

 ” .في عز قوتهونقتلع إرهاب اإلخوان كما أقتلعناه وهو 

وبرزت في األونة عدد من حوادث االختطافات واالغتياالت في عدن آخرها اغتيال 

منسق الهالل االحمر االماراتي احمد فؤاد ورفيقه محمد طارق وقبلها اغتيال 

الحارس الشخصي لمدير أمن لحج قرب فندق بعدن كما سجلت عدد من الحوادث 

 .التي تتطلب تدخل قوة مكافحة االرهاب

واجمع مراقبون وناشطون وصحافيون خالل الساعات الماضية ان اغتيال منسق 

الهالل االحمر االماراتي ورفيقه بداية مخطط إخواني لتصفية كل من عمل مع 

االمارات طيلة فترة قيامها بواجبها خالل االربع السنوات الماضية في تطبيع 

مدن الجنوب وتدمير كل ما االوضاع وبناء المؤسسات المدمرة وعودة الروح الى 

 أنجزته في عدن.

وجاءت تغريدة قائد مكافحة االرهاب في عدن ناقوس جرس ينبئ بخطورة البقاء في 

مقاعد المتفرجين دون رد حاسم للوضع ، الذي استشعرت به قوات الحزام االمني 

بالعاصمة عدن ببيان وجهت خالله رسالة لقتلة الشابين احمد فؤاد ورفيقه محمد 

 ارق وجاء فيها مستهلة بقوله تعالى :ط

َم اللَّهُ إاِلَّ بِاْلَحّقِ َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِِّه  ُسْلَطانًا ﴿ َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 فاََل يُْسِرْف فِي اْلقَتِْل إِنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا ﴾.

 وختامها : بيننا االيام

 

 

 


