
 
 

 

                                   

 

    

 

 

   

 

  

    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 م 0202 \ 4 \ 11والعشرون  الرابعلعدد ا

الشرعية تستبق حماوالت التهدئة حبشود 

 جديدة إىل شبوة
 

قتلى وجرحى اثر اشتباكات بني قوات  

 طارق عفاش واملقاومة التهامية يف اخلوخة

 
 

ظهور اول حالة مؤكدة ببوباء كورونا يف 

 حضرموت واملهرة تغلق منفذها
 

رئيس انتقالي شبوة: مستمرون يف انشطتنا 

 هاولن نستأذن أحد ملزاولت
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 



 
 

وتُطرح الكثير من التساؤالت حول مستقبل االتفاق، وقد أوضح 

اإلعالمي صالح بن لغبر، الخميس، أسباب عدم تطبيق اتفاق 

 الرياض.

بن لغبر قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل 

حزب اإلصالح يشترط على اللجنة لتنفيذ ”: “يترتو“االجتماعي 

جزء من اتفاق الرياض تسريح كل القوات الجنوبية،وقطع رواتبها 

 ”.بالكامل وشطب كل منتسبيها

هادي تعهد في اجتماع واقسم أنه سيشرد كل القوات “وأضاف: 

 ”، ولذلك لم ينفذ االتفاق49الجنوبية بدون رواتب كما فعلوا في 

 

 

 

 

ر لقوات المقاومة التهامية بتشكيل عصابة مسلحة اتهام خطي

 في الخوخة ينذر بمواجهات مع حراس الجمهورية

رفض قائد عسكري في قوات المقاومة التهامية االتهامات  

الموجهة للمقاومة التهامية، من قبل قوات حراس الجمهورية 

وتسريبها عبر مصادرهم اإلعالمية بأنها تشكل عصابة مسلحة في 

 جنوب مدينة الحديدة . الخوخة

وقال القائد العسكري في قوات المقاومة التهامية الذي طلب التحفظ 

على ذكر اسمه، بأن قيادة اللواء األول مقاومة تهامية سلمت نجل 

قائد اللواء شعيب أحمد الكوكباني لمحافظ الحديدة، حتى يتم اتاحة 

 يع .فرصة التخاذ اإلجراءات القانونية وتكشف الحقائق للجم

وأضاف نفس المصدر بأنه من المعيب أن نفاجئ بعدها باتهام نجل 

قائد اللواء األول مقاومة تهامية شعيب الكوكباني، بأنه يتزعم 

عصابة تروع أمن المواطنين في الخوخة، معتبرا ذلك كالما 

مرفوضا وال يمكن السكوت عليه، كون نجل قائد اللواء األول 

 لواء .مقاومة تهامية أحد أفراد ال

واتهم القائد العسكري باللواء األول مقاومة تهامية األلة اإلعالمية 

لحراس الجمهورية وللعميد طارق عفاش، بتسريب تلك األخبار 

المفبركة التي تسعى للنيل من قائد اللواء األول مقاومة تهامية 

 العميد أحمد الكوكباني، ومن المقاومة التهامية نفسها .

ة بأن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، وأفادت مصادر مطلع

نجح في قيادة وساطة لتسليم شعيب احمد الكوكباني، نجل قائد 

اللواء األول مقاومة تهامية العميد/ احمد الكوكباني، المتهم بقتل 

الجندي محمد أبو لحوم، أحد أفراد اللواء الرابع في حراس 

 الجمهورية وإصابة آخر.

فظ الحديدة تحرك اليوم الجمعة الموافق وقالت المصادر بأن محا

م ومعه عشرات االطقم لتسليم نجل قائد اللواء 0101ابريل  01

األول مقاومة تهامية شعيب احمد الكوكباني للعميد/ حمدي شكري 

نائب القائد العام أللوية العمالقة تمهيداً لتسليمه للسلطات المختصة 

 لقانون.الستكمال إجراءات التحقيق وفقاً للشرع وا

وأسفرت المواجهات التي شهدتها مدينة الخوخة يوم أمس بين 

قوات تابعة للمقاومة التهامية، وقوات تابعة لحراس الجمهورية، 

عن مقتل الجندي محمد أبو لحوم، أحد أفراد حراس الجمهورية 

 وإصابة زميله عبدالله سالم الحنش

ق إتفا“بعد أكثر من خمسة أشهر.. لماذا عرقل االخوان 

 ؟” الرياض

أكثر من خمسة أشهر مّرت على اتفاق الرياض وال يزال هذا االتفاق يراوح مكانه، بعدما    

 ناله الكثير من الخروقات اإلخوانية التي سعت إلى إفشاله.

يوم األحد الماضي، اكتمل الشهر الخامس لالتفاق الموقّع بين المجلس االنتقالي الجنوبي 

ة السعودية الرياض، وقد كان الهدف منه ضبط بوصلة وحكومة الشرعية في العاصم

الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما عمل حزب اإلصالح على تحريف وتشويه هذه 

 البوصلة طوال السنوات الماضية.

يوًما من توقيع  01االتفاق نّص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خالل مدة ال تتجاوز 

 05عيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خالل ديسمبر، وت 5االتفاق وذلك في 

 01نوفمبر، وتعيين محافظين ألبين والضالع خالل  01يوًما من توقيع االتفاق وذلك في 

 ديسمبر. 5يوًما من توقيع االتفاق وذلك في 

وتضّمن االتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خالل مدة ال 

نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء  00أيام من تاريخ توقيع االتفاق وذلك في  تتجاوز سبعة

أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي 

 يناير. 5يوًما من توقيع االتفاق وذلك في  01خالل 

قعها ومعسكراتها واشتمل االتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحّركت من موا

األساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها 

نوفمبر، ويتم تجميع ونقل األسلحة  01يوًما من توقيع االتفاق وذلك في  05السابقة خالل 

المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية واألمنية في عدن خالل 

 نوفمبر. 01يوًما من توقيع االتفاق وذلك في  05

وجاء في بنود االتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيالت العسكرية 

التابعة للمجلس االنتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحّددها قيادة 

يسمبر، وتوحيد القوات العسكرية د 5يوًما من توقيع االتفاق وذلك في  01التحالف خالل 

يوًما من  01وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات الالزمة وتوزيعها خالل 

 يناير. 5توقيع االتفاق وذلك في 

وورد كذلك في االتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت 

يناير، وإعادة تنظيم  5توقيع االتفاق وذلك في  يوًما من 01قيادة وزارة الدفاع خالل 

يوًما من  41القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خالل 

 فبراير. 5توقيع االتفاق وذلك في 

كل هذه البنود التي وردت في االتفاق تعّرضت لسلسلة طويلة من الخروقات واالنتهاكات 

مة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع باإلضافة إلى التي ارتكبتها حكو

 محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال األزمات أمامهم.

على الرغم من تأكيد مختلف األطراف اإلقليمية والدولية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض 

عية المخترقة من وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شّوهتها حكومة الشر

ارتكبت كثيًرا من الخروقات من أجل إفشال هذا ” األخيرة“حزب اإلصالح اإلخواني، إال أّن 

 المسار.

أمام ” اإلحراج“للتوقيع على اتفاق الرياض حتى تتفادى ” الشرعية“وفيما اضطرت 

بط العملية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وال تبدو على أنّها المعرقل لض

السياسية وتهيئة األجواء لحسم المعركة على الحوثيين، إال أّن حكومة الشرعية انقلبت 

على هذا المسار، تنفيذًا لما كان متوقعًا بكونها لن تقبل بهذا االتفاق الموقع في الخامس 

 من نوفمبر الماضي.

 



 
 

رئيس انتقالي شبوة: مستمرون في انشطتنا 

 هاولن نستأذن أحد لمزاولت

تحدث الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية 
للمجلس االنتقالي بمحافظة شبوة في اول ظهور له بعد اطالق 

مليشيات االصالح بمحافظة شبوة سراحه في حفل تدشين 
مركز الحاط التابع للمجلس االنتقالي بمديرية عتق كلمة عبر 

تضامن في مستهلها عن الشكر والتقدير لكل من تعاطف و
معه، من القيادات السياسية العليا في المجلس االنتقالي 

وأنصار االنتقالي في كل محافظات الجنوب،   وقيادات وكوادر
والمشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية والمثقفين 

 واإلعالميين والحقوقيين في شبوة خاصة والجنوب عامة .

تقالت لن السجون والمع:”وأكد الشيخ السليماني قائالً 
ترهبنا، بل هي شرف لكل جنوبي غيور على وطنه وقضيته ، 

 ”.وإننا ثابتون على مبادئنا وثوابتنا ولن نحيد عنها قيد أنملة

وشدد السليماني على أن القيادات المحلية للمجلس االنتقالي 
في محافظة شبوة، مستمرة في أنشطتها وعملها على 

ولم ولن تستأذن  مستوى المحافظة والمديريات والمراكز،
أحد لمزاولة نشاطها، وتتلقى التوجيهات فقط من الرئيس 

 ”.القائد عيدروس الُزبيدي

وفي ختام كلمته، أكد السليماني على الثقة التامة في قيادة 
 مركز ) الحاط( وكل مراكز المديريات.

وكان الشيخ السليماني وأربعة من أقاربه قد تعرضوا 
أمس األول األربعاء،   قانوني فجرلالعتقال التعسفي وغير ال

 مما أثار موجة من السخط والتنديد بين أبناء شبوة كافة

ظهور اول حالة مؤكدة ببوباء كورونا في 

 حضرموت والمهرة تغلق منفذها

محافظة حضرموت  أعلنت محافظة المهرة اغالق حدودها مع

 من اليوم الجمعة.اعتبارا 

ووجه محافظ المهرة برقية إلى مدير أمن وقائد شرطة 

المحافظة ولجنة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا بإغالق نقطة 

الدمخ م. المسيلة ومنع دخول جميع السيارات أو الخروج 

ساعة قابلة  9٤منها اعتبارا من صباح الجمعة ولمدة 

 للتجديد.

 وتعد نقطة الدمخ المنفذ الرسمي بين المحافظين.

يأتي إجراء السلطة المحلية بمحافظة المهرة إثر إعالن و

 ظهور أول إصابة مؤكدة بوباء كورونا اليوم بحضرموت.

 

قتلى وجرحى اثر اشتباكات بين قوات طارق عفاش  

 والمقاومة التهامية في الخوخة

آخرين جراء اندالع اشتباكات عنيفة بين قوات طارق عفاش والمقاومة  0واصيب  0قتل 

 ر اليوم.التهامية في الخوخة ظه

طارق وهم علي االنسي وثعيل يونس   من قوات 0وقال مصدر مصدر عسكري انه قتل 

 االرحبي وواحد من المقاومة التهامية ويدعى زعبوق مخاوي.

واضاف:المقاومة التهامية شاهدت احد المنتسبين لقوات طارق وقامت بالهجوم عليه كونه 

 حالف(.كان يقنصهم مع الحوثيين)قبل انضمام طارق للت

 0واختتم:وعلى الفور قامت قوات طارق بالتصدي لمحاولة الهجوم لتندلع اشتباكات خلفت 

 آخرين . 0قتلى من قوات طارق وجندي من المقاومة التهامية وإصابة 

واكد المصدر بأن االشتباكات لم تكن بين قوات العمالقة والمقاوتة بل كانت بين وقوات 

  طارق والمقاومة التهامية

 

 

 

 

 ازالة سوق جديد لبيع القات في الشيخ عثمان

ازالت قوات من الحزام األمني صباح يوم الجمعة سوقا مستحدثة لبيع القات بالشيخ 

 عثمان .

 وازيل السوق الذي تم استحداثه قبل أسبوعين بحي المشروع بالممدارة الجديد.

همت السوق وقال شهود عيان وسكان محليون لصحيفة عدن الغد ان قوات أمنية دا

 صباحا وازالته بالكامل.

 وناشد مواطنون اغالق السوق الذي شكل ازعاجا كبيرا لهم .

 



 
 

دبلوماسي روسي يكشف عن محادثات يمنية 

ستجري قريبًا عبر اإلنترنت بسبب جائحة 

 كورونا

قال السفير الروسي لدى اليمن، فالديمير ديدوشكين، بأن عملية    

ليمني مستمرة على الرغم من جائحة التسوية السياسية للصراع ا

الفيروس كورونا، حيث تخطط األطراف إلجراء محادثات عبر 

 اإلنترنت في الوقت القريب.

عملية “الروسية عن ديدوشكين قوله  «TASS»ونقلت وكالة 

السالم اليمنية مستمرة رغم الوباء، وبغض النظر عن العمليات 

ذلك البلد، فإن أطراف  القتالية التي تستمر في أجزاء مختلفة من

 ”.النزاع مستعدة للمحادثات بصورة عامة

بأن الجزء األكبر من العمل يقوم به حاليا المبعوث الخاص “وذكر 

لألمين العام لألمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، الذي يقوم 

 ”.باتصاالت مع كل من الحوثيين وممثلي الحكومة اليمنية

هي استئناف المحادثات بين الخطط الفورية “وأشار إلى أن 

 ”.اليمنيين في شكل مؤتمرات تتم عبر الفيديو

وأكد السفير الروسي، بأن الوضع في اليمن ال يزال متوتراً، ولهذا 

السبب فإن المهمة الرئيسية التي تواجه أطراف المحادثات القادمة 

هي وقف األعمال العدائية في جميع أنحاء البالد، وتتمثل المهام 

ية األخرى في استئناف عملية التفاوض، التسوية السياسية، الرئيس

 باإلضافة لمعالجة مشاكل الشؤون اإلنسانية وتبادل األسرى؟

وبحسب الدبلوماسي الروسي، من المقرر تنظيم لقاء بين سفراء 

الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي لدى اليمن 

 لله الحضرمي.ووزير الخارجية اليمني محمد عبد ا

سفراء الدول الخمس في اليمن أعادوا ترتيب عملهم في “وقال 

شكل جديد. َوال نزال نحافظ على االتصاالت، ونخطط لعقد اجتماع 

عبر اإلنترنت مع وزير الخارجية اليمني؛ حيث سنناقش الوضع 

 الحالي وتبادل وجهات النظر

 

 

 

 

 

ينا دون يافع : لن نسمح بمرور آليات عسكرية على أراض

 تنسيق مسبق

قد مساء يوم األربعاء في مبنى كلية التربية بيافع اجتماعاً موسعاً ضم كالً من قيادة 

المجلس االنتقالي الجنوبي وقيادات السلطة المحلية في مديريات يافع، وقيادات 

أمنية وعسكرية بالوية الدعم واالسناد، ومحور يافع، والحزام األمني، ومشائخ 

 اء مديريات يافع الثمان.وأعيان ووجه

وناقش اإلجتماع الطارئ الذي دعت إليه الثالثاء قيادة قوات الحزام األمني تداعيات 

عملية التقطع في منطقة حبيل جبر للدعم العسكري المقدم من التحالف العربي إلى 

 مقاومة آل حميقان.

ضت له قوات و أبدى اإلجتماع رفضه التام لإلتهامات ومحاوالت التشويه الذي تعر

الحزام األمني، مؤكدين في الوقت ذاته إدانتهم لعملية التقطع التي تعرضت لها 

 اآلليات العسكرية في مديرية حبيل جبر.

وشدد اإلجتماع على تأكيد قبائل يافع بكل اطيافها ومشائخها ووجهائها وقياداتها 

وآل حميقان من األمنية والعسكرية على الروابط اإلجتماعية والمواثيق بين يافع 

جهة، وبين يافع وردفان من جهة أخرى، وأن يافع ستظل على عهدها، ثابتة 

بمواقفها إلى جانب آل حميقان، وداعمةً لهم بالمال والرجال وستظل العالقة راسخة 

 فيما بينهما ومع جميع القبائل الجنوبية.

  ِ 

ا في أراضي و أكد اإلجتماع على عدم السماح بمرور أي آليات عسكرية او غيره

مديريات يافع مالم يتم التنسيق الكامل والمسبق مع القيادات األمنية والعسكرية 

 المعنية بذلك.

و لفت اإلجتماع إلى ان اغلب الشباب الذين شاركوا في عملية التقطع هم من رجال 

المقاومة ممن كانوا في الجبهات القتالية، وممن تعرضوا الحقاً للتهميش وعدم 

ومنهم من ال زال جريح من المعارك التي خاضها دون نيله ألبسط  استيعابهم،

 حقوقه، وهو ما حذا بهم التصرف بشكل طائش دون إدراك لعواقب ذلك العمل.

و أعرب المجتمعون، عن قلقهم لما آلت إليه األوضاع في الجنوب جراء السياسة 

سته من تجويع المتبعة من قبل اإلخوة في قيادة التحالف العربي، وما يتم ممار

 وتهميش للمقاومة الجنوبية بكل فصائلها.

وابدى اإلخوة المجتمعون اسنغرابهم حول تصرفات مندوب التحالف العربي في عدن 

التي انحرفت عن مسارها في آلية وأسلوب تعاملها مع القيادات الجنوبية شركاء 

 القتالية. التحالف العربي في صناعة اإلنتصارات التي تحققت في جميع الجبهات

و في الوقت الذي جدد فيه المجتمعون تأكيدهم على وقوفهم الدائم إلى جانب قوات 

التحالف العربي، وحتى استكمال أهداف عاصفة الحزم تحت قيادة المملكة العربية 

السعودية الشقيقة، فإنهم طالبوا بالوقت ذاته أن تتبنى قيادة قوات التحالف العربي 

المشتعلة أسوة بالجبهات في الشمال، مع أخذ بعين االعتبار  دعم الجبهات الجنوبية

 ما تقدمه الجبهات الجنوبية من تضحيات جمة وانتصارات.

و خرج اإلجتماع باإلتفاق على تشكيل لجنة لحصر السالح واآلليات العسكرية 

وجمعها إلى قيادة محور يافع، على ان تتكون اللجنة من: قائد قوات الحزام األمني 

حافظة لحج العميد جالل الربيعي، قائد اللواء الرابع دعم وإسناد العميد هدار في م

الشوحطي، وقائد محور يافع، العميد طيار عبد العزيز المنصوري،وقائد اللواء األول 

دعم وإسناد المقدم نصر المشوشي، قيادة المقاومة الجنوبية، مدراء عموم مديريات 

 لجنوبي بمديريات يافعيافع، قيادات المجلس االنتقالي ا

 

 



 
 

سياسي جنوبي: الصراع بين حكومة ظل 

 العيسي وحكومة معين عبدالملك.

حسين “قال األكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور 

جاء نصها : لقد كانت االمور سيئة و   ”لقور بن عيدان

سوف تسوء أكثر في ظل إنتشار فيروس كورونا و إتساع 

  بين مراكز الفساد.الخالف بل الصراع 

هؤالء لم يتنافسوا على تقديم خدماتهم للناس ولكن 

يتصارعون على سرقة المال و إستغالل ما تبقى من موارد 

  بعيدا عن هموم الناس.

شبوه “في تغريدة أخرى ينقل نصها ” بن عيدان“وقال 

: تمرد وزراء على رئيس حكومة المهجر إنقالب  ” برس

  لجزيرة و اخوان تركيا.قصر مدعوم بقناة دولة ا

لم يثر لدى أنصار شرعية المهجر إال الوقوف في حيرة من 

أمر هؤالء الذين قالوا عنهم يوما أنهم رجال دولة و أنشدوا 

  فيهم القصائد و المعلقات.

لقد قلناها أن هذه الشرعية جمعت مجاميع من بقايا لصوص 

 حكم عفاش

 

 

 

ية المقاومة الجنوبية تهاجم قوات الشرع

 وحزب اإلصالح في مرخة

نفذت قوات المقاومة الجنوبية ظهر اليوم عملية هجومية 

خاطفة على نقطة واسط بمديرية مرخة السفلى والتي يتمركز 

  فيها قوات الشرعية وميلشيا حزب اإلصالح اإلخوانية .

أن الهجوم استهدف أفراد ” شبوه برس“وعلم محرر 

بر عملية نوعية حيث قام الميلشيا المتمركزين وسط النقطة ع

أبطال المقاومة بالمرور وسط النقطة العسكرية وإطالق النار 

  على من فيها من أفراد الميلشيا .

هذا وخلف الهجوم عدد من االصابات البليغة في صفوف 

 الميلشيا المتمركزين وسط النقطة وفي وضح النهار

ة نتقالي لمواجهإلالحوثيين يدعون الى توحيد الجهود مع ا

 كورونا

توحيد الجهود لمواجهة   دعا وزير الصحة في حكومة الحوثيين بصنعاء، الى

 فيروس كورونا في الشمال والجنوب.

في كلمته أمام مجلس ” طه المتوكل“  وقال: وزير الصحة في حكومة الحوثيين

 ”.من الشعب اليمني %41لو دخل وباء كورونا إلى اليمن فإنه قد يصيب “النواب 

ن الوضع يتطلب تكاتف الجميع، في الشمال والجنوب، مشيرا الى أن أ“وأضاف 

مبادرة المشاط تضمنت دعوتنا للجلوس مع الطرف اآلخر ونتناقش معهم لوضع 

 ”.خطة لمواجهة الكورونا في اليمن

أن معدل من يحتاج دخول المستشفيات في حال وصول الكورونا إلى ” وأكد المتوكل

يون شخص، في حال أن عدد األسرة في مستشفيات اليمن في شهرين سيبلغ المل

 ”.سرير فقط 0511اليمن هو 

ألف  01ان منظمة الصحة العالمية قدرت عدد الوفيات بما ال يقل عن “وأوضح 

يمني، في حال دخل الفيروس اليمن، ونحن نقّدر أن يبلغ عدد الوفيات نصف مليون 

 يمني وفق افادته.

المنافذ، حيث أن العالم كله أوقف الدخول عبر كما بين أن أكبر مصدر للخطر هي 

 المنافذ، داعيا الى اغالقها بشكل كامل لمدة شهرين

 صحفي جنوبي يكشف سر عدم تنفيذ #اتفاق_الرياض

كشف اإلعالمي صالح بن لغبر، اليوم الخميس، أسباب عدم تطبيق اتفاق الرياض 

كومة الشرعية أشهر من التوقيع عليه بين ح 5وذلك بعد مرور مايزيد عن 

 والمجلس االنتقالي الجنوبي.

حزب اإلصالح يشترط على اللجنة ”: “تويتر“وكتب بن لغبر عبر تغريدة له على 

لتنفيذ جزء من اتفاق الرياض تسريح كل القوات الجنوبية،وقطع رواتبها بالكامل 

 ”.وشطب كل منتسبيها

الجنوبية بدون هادي تعهد في اجتماع واقسم أنه سيشرد كل القوات “وأضاف: 

 ”، ولذلك لم ينفذ االتفاق49رواتب كما فعلوا في 

 

 

 



 
 

 قطرة ماء  

الوضوء أصبح مشكلة بسبب انقطاع المياه والكهرباء »

، هكذا استهل المواطن ابراهيم العولقي، من سكان «المتكرر

أصبحنا »عتق، حديثه عن المعاناة مع انعدام المياه، إذ قال: 

من الصباح من اجل ان نحصل  نسهر حتى الساعات االولى

لماذا يحرص »، مضيفاً ويتساءل قائالً: «على قطرة ماء

موظفو هيئة المياه على تحصيل الرسوم ويعجزون عن توفير 

المياه التي يستحيل العيش بدونها، كما قال الله عز وجل، 

أنا أعتبر أن التعمد »، ويتابع «وجعلنا من الماء كل شئ حي!

  «.من انواع الشروع في القتلفي قطع المياه نوع 

على الرغم من معاناتنا مع انقطاع المياه، لم »وقال العولقي: 

يمر علينا مسؤول واحد من أجل أن يشرح لنا األسباب 

 ،«الحقيقية النقطاع المياه والكهرباء بهذه الصورة المزعجة

الحياة ال تطاق وال يمكن مسايرتها بال ماء »مضيفاً 

االستغراب حقيقة ان الكهرباء ندفع لها ما يثير … وكهرباء

  «.مقدماً لكنها مقطوعة شبه دائماً عن المحافظة

 التنمية الفيسبوكية  

تنمية ومشاريع بدون ماء وكهرباء هي تنمية فيسبوكية هكذا 
وصف صالح عوض من سكان مدينة عتق قائالً بان مايتم 

بقدر  الترويج له عن مشاريع الفائدة منها أو لن يستفاد منها
استفادنا من اهم مشروعين الماء والكهرباء، فا اذا كنا نبحث 
عن أهم مقومات الحياه فال فائدة من ذلك،ونحن الزلنا نبحث 

  عن قطرة ماء.

 بيع الماء  

اما المواطن عبدالكريم النسي قال على مايبدو بأن هناك 
اتفاق أو ماتشير الية الوقائع أن مؤسسة المياه ومالكي 

)البوز( متفقين، بقطع المياه عن احياء مدينة عتق الصهاريج 
من أجل أن يتمكن مالكي الصهاريج من بيع الماء مضيفاً بأن 

  مؤسسة المياه هي نفسها من تبيع الماء لمالكي الصهاريج.

 تالعب بالمحابس  

طالل الخليفي أوضح بأن موظفي المؤسسة يتالعبون بضخ 
ون الماء لحارات من الماء على الحارات مضيفاً بأنهم يفتح

حارات، وخصوصاً ااخط الرئيسي الذي يتواجد فيه المطاعم 
والمحالت التجارية والفنادق. اما حارات المواطنين ال ياتيهم 

  الماء.

هذا وتعيش مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة انقطاع المياه 
عن المدينة منذ أكثر من شهر حيث زادت معاناه المواطنين 

  مياه.جراء انقطاع ال

الكهرباء هي االخرى تعيش موت سريري في المديريات 

وعاصمة المحافظة، حيث تصل فترات انقطاع التيار 

الكهربائي الى أيام متواصلة واذا عادت تعود فترة ثالث 

 ساعات فقط في اليوم الواحد

 

 

 

 

تحكم اإلخوان بمقدرات واموال شبوة..يحُرم المواطنين من 

 أبسط الخدمات

يام والحال مثلما هو ، معاناة متجددة ال نهاية لها يعيشها سكان محافظة تمضي األ

#شبوة الغنية بالثروات والنفط والغاز جراء الحرمان من أبسط الخدمات األساسية 

في ظل سيطرة تنظيم #اإلخوان #اإلرهابي على مقدرات واموال المحافظة والتحكم 

ن ضعف أهم مقومات الحياة اليومية بها واستخدامها الجندتها الحزبية الخاصة،وم

وابرزها غياباً،انقطاع مشروع المياه عن منازل المواطنين في مدينة عتق عاصمة 

  المحافظة.

إضافة إلى غياب التيار الكهربائي لفترات طويلة في اليوم مع بداية اشتداد حرارة 

الصيف وقرب شهر رمضان . فالعاصمة عتق تعيش أزمة خانقة في مختلف 

  الخدمات األساسية يشكو منها جل السكان منذ سنوات.

تفاقم أزمة المياه في العاصمة عتق والمناطق المجاورة لها، جعل المواطنين 

يلجأون إلى شراء الماء بمبالغاً باهظة من صهاريج المياه من السوق )بوز( التي 

الف ريال يمني، والتي أصبحت تمثّل تجارة رابحة لدى  05يبلغ سعرها ما يقارب 

  مالكي صهاريج المياه.

وصلت مرحلة من البؤس »وقال مواطنون إن معاناتهم مع المياه والكهرباء 

ل ما يشكون من تذبذب التيار الكهربائي وانقطاع والشقاء يصعب وصفها، وك

  «.مشروع المياه يمعن المسؤولون باالسراف في تجاهلنا

 استغالل المعاناة  

وفي ظل تدهور الوضع اإلقتصادي في البالد جراء الحرب الدائرة رحاها، انخفض 

 سعر العملة اليمنية في السوق المحلية، يوازي ذلك ارتفاع العمالت األجنبية،

وغالء األسعار الفاحش في المواد التموينية والغذائية بسبب تدهور العملة وخوف 

الناس من فيروس كورونا، كل تلك العوامل انعكست سلبا على المواطن البسيط في 

  محافظة شبوة، ما جعل مالكي صهاريج المياه يستغلون تلك المعاناة.

ي السلطة، يوازيه غياب للضمير غياب الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية ف

اإلنساني لمالكي صهاريج المياه، إذ يقومون باستغالل انقطاع المياه ورفع سعر 

  آالف ريال يمني. 05إلى ما يقارب « البوزه»الصهريج 

 معاناة شديدة  

نعاني معاناة شديدة مع »وقالت فاطمة محمد، وهي ربة بيت تسكن في مدينة عتق: 

، مشيرة إلى «هرباء، وال ندري لمن نلجأ ليرفع عنا هذه المعاناةانقطاع المياه والك

في أغلب األوقات فرحتنا ال تكتمل بقدوم المياه ألن الكهرباء تنقطع في نفس »أنه 

  «.التوقيت الذي تأتي فيه المياه، وعندما تنقطع الكهرباء تنقطع معها المياه

السهر من اجل المياه،  جراء« منذ أكثر من شهر جافى النوم عيوننا»وأضافت 

وقالت متسائلة «. كيف يستقيم الوضع وتمضي الحياة بدون مياه وكهرباء»مضيفة 

لماذا مؤسسة الكهرباء والمياه في حالة عجز مستمر عن »في حيرة من أمرها: 

توفير الخدمة للمواطنين، شئ مخجل ومعيب أن يتحدث الناس في القرن الحادي 

نولوجيا واالزدهار والنماء، عن أزمة في المياه والعشرين عصر التطور والتك

والكهرباء في محافظة تتوافر فيها مختلف الثروات والنفط والغاز، أين نصيب شبوة 

 «ت غير المعاناة والقهر لسكانها؟من كل تلك الخيرا

 

 



 
 

وقبل أيام تقدمت عناصر المليشيات اإلخوانية المتمركزة في 

قرة بمحافظة أبين، بشكل منطقة قرن الكالسي غربي مدينة ش

مفاجئ لمسافة تزيد عن كيلو متر ونصف، باتجاه مواقع 

القوات الجنوبية بمنطقة الشيخ سالم، شرقي زنجبار، ضمن 

سلسلة خروقات عديدة ببنود اتفاق الرياض الموقع في 

  الخامس من نوفمبر الماضي.

ونشرت المليشيات اإلخوانية نقاًطا في الطريق الواصل بين 

تي شقرة وزنجبار في محافظة أبين، فيما استهجن مدين

األهالي زحف المليشيات اإلخوانية نحو خطوط التماس، في 

وقت تتصاعد فيه المخاوف من مخاطر تفشي فيروس 

  كورونا.

وأثار الخرق اإلخواني الجديد غضبًا جنوبيًّا، عبّر عنه الناطق 

يات اإلخوانية باسم المجلس االنتقالي الذي قال إّن تقدُّم المليش

نحو زنجبار تمثّ ل محاولة استفزازية وتصعيًدا غير مبرر، 

هذا التقدم تكرار لسلسلة الخروقات العسكرية، “وأضاف: 

ومحاولة لالستفزاز والتصعيد غير المبرر، الذي يأتي في وقت 

يعيش فيه العالم بأسره واقعًا مؤلًما بسبب وباء كورونا 

  ”.القاتل

الي، فإّن تقدُّم المليشيات اإلخوانية وبحسب متحدث االنتق

باتجاه زنجبار دليٌل على عدم جدية القوات الغازية بتنفيذ اتفاق 

الرياض، وهروب مخز من واقع الهزائم المتكررة بجبهات 

 الشمال وتواطؤ من ق بل حزب اإلصالح مع الحوثيين.

 

 الشرعية تستبق محاوالت التهدئة بحشود جديدة إلى شبوة

ات الشرعية استباق التهدئة التي تحاول جهات دولية عدة الوصول إليها حاولت قو

في اليمن بحشد قوات جديدة إلى محافظة شبوة، وذلك استمراراً لخرقها اتفاق 

الرياض، والبحث عن أكبر قدر من المكاسب بالتعاون مع المليشيات الحوثية التي 

  تقوم بتسليمها الجبهات في الشمال.

ن الشرعية أدركت أن تفكيكها قد يكون أمراً وارداً تحديداً بعد إبعاد ويرى مراقبون أ

الجبواني، وبالتالي فإن العناصر المحسوبين على اإلصالح داخلها يحاولون بشتى 

الطرق السير في الطريق المعاكس عبر التصعيد في الجنوب، وهو ما يتعامل معه 

دف األساسي للشرعية يكمن في المجلس االنتقالي الجنوبي بحنكة إلدراكه بأن اله

  إثارة الفوضى.

ويرى مراقبون أن الشرعية تستغل االنشغال الدولي بمواجهة الجائحة العالمية 

بمزيد من الممارسات اإلرهابية التي تسعى من خاللها إلى كسب نقاط سياسية جديدة 

  وتأزيم مهمة التحالف العربي في تنفيذ اتفاق الرياض.

ان اإلرهابية التابعة للشرعية، صباح اليوم األحد، بتعزيزات من دفعت مليشيا اإلخو

مليشياتها إلى مواقعها في محافظة أبين، ووثقت صور، وصول مدرعات ودبابات، 

  محملة على قاطرات، إلى شقرة قادمة من حضرموت.

كيلو متر، إلى تخوم مدينة زنجبار  02وتقدمت مليشيا اإلخوان، منذ يومين، نحو 

  افظة أبين، متجاوزة خطوط التماس، بعد قرن الكالسي.عاصمة مح

تأتي تحركات مليشيا اإلخوان، لتفجير الوضع في العاصمة عدن، بعد تسليم معسكر 

  اللبنات، أكبر معسكرات محافظة الجوف، إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

اإلجرامي  فيما كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، المخطط

الذي تنفذه جماعة اإلخوان اإلرهابية )حزب اإلصالح اليمني(، بالتنسيق مع مليشيا 

  الحوثي المدعومة من إيران لتسليم األخيرة الجوف إلفشال اتفاق الرياض.

إخوان “قال فيها: ” شبوه برس“في تغريدة عبر تويتر، رصدها ” بن عطية“وكتب 

ي بعد تسليمهم الجوف بنيّة إفشال الملحق اليمن يسعون إلى تسليم مأرب للحوث

العسكري من اتفاق الرياض الذي ينص على عودة القوات التي تحركت باتجاه شبوة 

  ”.وأبين إلى مأرب

إذا سقطت مأرب يجب محاكمة القوات التي رفضت العودة بالخيانة “وأضاف: 

  ”.العظمى وأتوقع أن الجميع سيتعامل معهم كمليشيات متمردة

 



 
 

سي جنوبي يتسائل عن سبب التحركات سيا

 العسكرية الكبيرة للتحالف والشرعية في عدن

تعليقا على التحركات العسكرية الكبيرة فب العاصمة عدن 

ونقل الجنود اليها باستمرار ابدى السياسي الجنوبي المحامي 

يحيى غالب استغرابه ازاء حركة التنقل لقوات عسكرية في 

 نها العاصمة عدن.عدة محافظات محررة من بي

قوات تدخل ” : تويتر“وكتب يحيى غالب في تغريدة له على 

عدن عبر ابين وقوات تدخل عدن عبر ميناء كالتكس وقوات 

تدخل عدن عبر ميناء الزيت وقوات تدخل عدن عبر المطار 

وقوات تخرج من عدن عبر ابين وقوات تخرج من عدن عبر 

 لحج.

تحرير صعده قوة تنطلق هل عدن مؤخرة ل“  وتساءل قائال :

 السعودية عبر مارب حضرموت عدن لتحرير صنعا؟  من

ماهو المطلوب الصراحة “واختتم غالب تساؤالته بالقول : 

 راحه قولوها؟

 

 

 

 

 

 

 

 سلطات لحج تفشل في تجهيز محجر صحي لمجابهة كورونا

تدق عاصمة محافظة لحج الحوطة ناقوس الخطر لعدم تجهيز المحجر الصحي 

ذي لم يستكمل في إجراءات تجهيزه داخل مستشفى ابن خلدون لمجابهة أي وال

  حاالت إصابة أو حتى اشتباه بهذه الجائحة.

وارجعت مصادر محلية في محافظة لحج أن السلطات المحلية في المحافظة دأبت 

على الترويج اإلعالمي فقط دون أن تحقق أدنى إجراءات وقائية في مجابهة هذا 

  الوباء.

كرت المصادر صحيح أن دول العالم قد فشلت في أن تمنع من انتشار هذا الوباء وذ

رغم ما يتم تسجيله من أرقام مهولة سيما في دول أوروبا والواليات المتحدة 

  األمريكية.

وقالت المصادر لعدن تايم وسط غياب تام للدعم لقطاع الصحة في المحافظة 

وما هو متوفر منها يكون بمبالغ كبيرة وإن فالصيدليات تخلو من المواد االسعافية 

  قدر الله وحدث مالم يكن في الحسبان سيشكل كارثة بكل المقاييس.

موضحة نأسف أن سكان لحج اليدركون خطورة الوضع في حال وصول جائحة 

كورونا في أي وقت الناس لألسف لم تلتزم بإجراءات الوقاية حتى هذه اللحظة وهو 

 ع الصحي في البالد.ما ينذر بخطورة الوض

وحثت المصادر إن كانت الجهات المعنية عازمة على تطبيق إجراءات السالمة 

للسكان عليها إقامة برامج توعية وتثقيفية حول االختالط ومدى خطورته وفي حال 

بقي الوضع على ماهو عليه فنحن قادمون على كارثة بكل ما تحمله الكلمة من 

 معنى

 

 



 
 

 ياسي بوادي حضرموتمقتل مدير االمن الس

قتل نائب مدير االمن السياسي بالوادي والصحراء الضابط 

حسين بن عبدالعزيز الكثيري الملقب )القصير( اثر اشتباك 

 قبلي .

وقالت مصادر محلية ان بعد مقتل الضابط حسين الكثيري 

 حدثت اشتباكات بين ال عبدالعزيز وال كده اليوم بشبام.

كات بين ال عبد العزيز وال كده وكشفت المصادر ان االشتبا

 بسبب أرض متنازع عليها في منطقة شقية بمديرية شبام.

 – 10 – 10ويذكر ان الضابط بن عبدالعزيز تعرض في يوم 

لمحاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون بمدينة  0109

  وادي حضرموت  -سيئون 

 

 

 

 

 

سياسي جنوبي: عارا على من يتحدثون عن 

 الصفر لغزو عدن.إنتظارهم ساعة 

حسين “قال األكاديمي والمحلل السياسي الدنوبي الدكتور 

معلقا على تهديدات ضباط الشرعية التابعين ” لقور بن عيدان

لعلي محسن األحمر بالقول : عارا على من يتحدثون عن 

  إنتظارهم ساعة الصفر لغزو عدن

 : لم يقولوا لنا ممن ينتظرون  في تغريدة” بن عيدان“وقال 

#عبدربه_منصور الشاهد تاريخه على األمر، هل من 

#علي_محسن الهارب متخفي بلبس خاص أم الهروب أم من 

من اإلخوان الهاربين الذين تركوا أسرهم تحت خشوم بنادق 

 الحوثة.

 سيهرب المنتظرون ساعة الصفر كما هربوا من قبل

الوية العمالقة تنفي مقتل أسير حوثي في سجونها.. وتوجه 

 صابع اإلتهام للعميد طارق صالحأ

كشف مصدر عسكري في الوية العمالقة بالساحل الغربي معذب االسير الحوثي   

 حتى الموت نافيا عالقة العمالقة بوفاة األسير الحوثي عطاس أحمد محمد الكينعي.

وقال المصدر ان ما تم تداوله بشأن وفاة االسير في سجون قوات العمالقة ال يمت 

بصلة، وأكدالمصدر ان االسير الكينعي تم ترحيله من االحتجاز المؤقت للحقيقة 

، الى السجون التابعة للقوات المشتركة 0101التابع لقوات العمالقة بداية العام 

 والذي تشرف عليه قوات من الوية حراس الجمهورية.

 وحسب المصدر فإنه تم اتخاذ االجراءات الخاصة باالستالم والتسليم، وال تزال

 قوات العمالقة تحتفظ باالوراق التي تثبت ذلك.

ا ندري لماذا يلقون بالمسؤولية على عاتق قوات العمالقة في  ل“وقال المصدر: 

حالة وجود اخطاء كبيرة، وحين االنتصارات او توزيع المهام والمستحقات تكون 

 ”.قوات العمالقة في خانة النسيان

كيل، وعلى كل قوة عسكرية تحمل لقد بلغ السيل الزبى، وطفح ال“واضاف: 

 ”.مسؤوليات اعمالها وتحركاتها

وكان ناشطون مؤيدون أللوية حراس الجمهورية اشاروا الى ان السجن الذي قتل 

 فيه االسير الحوثي عطاس الكينعي يتبع قوات العمالقة الجنوبية .

ي إال وحاول الناشطون تبرأة قيادة حراس الجمهورية من تهمة مقتل االسير الحوث

أنهم في نفس الوقت قدموا شريكهم العسكري كاضحية للحوثي، والقوا بالتهمة 

 عليه.

إلى ذلك عبرت مليشيات الحوثي عن ادانتها لمقتل االسير الكينعي، واعتبرت ذلك 

العمل محاوالت الفشال صفقة تبادل األسرى الموقع عليها مع حكومة الشرعية 

 مؤخرا في األردن .

 



 
 

بابات إلى شقرة .. واالنتقالي وصول كتيبة د

 يحتجز تعزيزات سعودية في زنجبار

كشف مصدر عسكري عن توجيهات سعودية إليقاف المرتبات 

 والمكافآت عن قيادة محور عتق في محافظة شبوة.

، ”أبو سلطان“وأكد المصدر أن القيادي السعودي المدعو 

ى وجه قائد محور عتق عزيز العتيقي، بنقل كتائب عسكرية إل

 في أبين.” االنتقالي الجنوبي“شقرة الساحلية، لمواجهة 

وأضاف المصدر أن قائد محور عتق رفض التوجيهات 

السعودية، مشيرا إلى أن قائد قوات التحالف في عدن هدد 

 بإيقاف مكافآت ومرتبات المحور.

من جهة أخرى ذكرت مصادر خاصة، أن السعودية أرسلت 

التحالف في العاصمة تعزيزات عسكرية ضخمة من معسكر 

المؤقته عدن، باتجاه معسكرات القوات الحكومية في شقرة 

 الساحلية.

وأفادت المصادر أن قوات االنتقالي احتجزت التعزيزات 

السعودية عند إحدى النقاط العسكرية التابعة لها في مداخل 

 مدينة زنجبار.

ولفتت المصادر إلى أن قيادة المنطقة العسكرية األولى في 

ئون التابعة للقوات الحكومية بالشرعية، أرسلت في وقت سي

سابق كتيبة دبابات وصواريخ كاتيوشا إلى شقرة الساحلية 

 في أبين.

ويأتي الدعم السعودي لنقل كتائب عسكرية إلى شقرة، 

بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية من سيئون وعدن، 

حام ضمن تحركات تقودها السعودية والقوات الحكومية القت

العاصمة المؤقته عدن ، والسيطرة على مدينة زنجبار 

 عاصمة أبين من جهة أخرى

 

السعودية تتجاوز قرار االنتقالي باغالق المنافذ وتواصل النقل 

 عبر مطار عدن الدولي

لقي استنفار القيادات الجنوبية ضد فيروس كورونا والتوجيهات باغالق المنافذ  
رية استهتارا من المملكة العربية السعودية التي والمؤسسات الحكومية غير الضرو

 بدورها تواصل نقل جنود الشرعية من اراضيها الموبوءه الى عدن عبر المطار.

وكان المحلسةاالنتقالي قد أقر في اجتماعه امس االحد ُجملة من االجراءات 
بخصوص التطورات العامة التي يشهدها الجنوب، والعاصمة عدن، أهمها إغالق 

نافذ الجوية والبحرية باستثناء الحاالت الخاصة باإلغاثة والمواد الطبية وتكليف الم
 الوحدات العسكرية واألمنية كالً في نطاق اختصاصها بتنفيذ ذلك.

كما أقر االجتماع تعليق العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها باستثناء المرافق 
واستقراره ولمدة أسبوعين الخدمية واإلنسانية الضرورية لحياة المواطن وأمنه 

قابلة للتجديد، مبيناً انه يحق لمسؤولي المرافق تحديد العمال المطلوبين لمواصلة 
 العمل

من جانبه دعا رئيس مجلس #المقاومة_الجنوبية ابوهمام اليافعي في الساعة 
الشعب الجنوبي إلى  0101ابريل  0الواحدة والنصف من فجر اليوم اإلثنين 

ل صباح اليوم إلغالق مطار عدن وإيقاف العبث الذي يحصل فيه االحتشاد العاج
والذي قد يؤدي إلى كارثة في الجنوب العربي جراء تفشي وانتشار فيروس كورونا 

 المنتشر في دول العالم.
وشهد مطار عدن الدولي تظاهرة البناء الجنوب طالبو فيها التحالف باغالق المطار 

لجنوبيين ومحاولة نقل فيروس كورونا اليهم نهائيا وترك االستهتار بارواح ا
 بالقوة.

وتضرب السعودية بكل تلك القرارات والمطالب عرض الحائط وتواصل النقل عبر 
 ةها الدخال الفيروس الى عدن بالقوالمطار في اصرار من

 

 

 

السلطات السعودية تلقي القبض على مسؤول بالشرعية بسبب 

 محادثة في الوتساب

عة ان جهاز أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية القى القبض قالت مصادر مطل
على مسؤول يمني كبير في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بمطار جدة 

 الدولي أثناء مغادرتة ألراضي المملكة إلى العاصمة العُمانية مسقط.

محافظة  وقالت مصادر يمنية إن قوات األمن السعودي اعتقلت عبدالكريم ثعيل وكيل
 صنعاء في الحكومة الشرعية اليمنية منذ نحو شهر.

وأضافت المصادر إن ثعيل اعتقل في مطار جدة، وكان برفقتة زوجته وأطفاله وال 
 يعلم مصيره حتى اآلن.

وأفادت المصادر _ ذاتها _ بأن أمين العاصمة في الحكومة الشرعية عبدالغني 
لوشاية لدى السعوديين وأرسل جميل وبسبب خالف شخصي بين الطرفين قام با

للمخابرات في المملكة صورة لمحادثة على الواتسآب ينتقد فيها ثعيل الحكومة 
 السعودية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على قيام أجهزة األمن السعودية بإعتقال 
رئيس الهيئة العلياء لحزب اإلصالح محمد اليدومي أثناء مغادرته لألراضي 

 بطريقة غير شرعيةالسعودية 



 
 

يرفض صفقة اإلفراج عن أسرى ” بن معيلي“

 مقاومة #باكازم_المحفد

قال مصدر محلي ظهر اليوم االثنين عن وصول عدد من أسرى 

باكازم المحفد إلى مدينة شقرة قادمين من معتقالت االخوان بشبوة 

يرافقهم مدير امن ابين العميد ابو مشعل الكازمي وذلك في صفقة 

ألسرى بين المجلس االنتقالي الجنوبي وقوات مايسمى تبادل ا

 بالشرعية.

حيث قوبلت الوساطة برفض المدعو ابن معيلي بعدم االفراج عن 

أسرى باكازم مما أدى الى فشل الصفقة في اللحظات األخيرة وسبب 

ذلك احراجاً لمدير امن ابين الذي لم يستطع ان يحرك ساكنا تجاه 

ن معيلي المستوطن في بلدة شقرة مافعلة المدعو اليمني اب

  الساحلية.

والجدير بالذكر فقد تم اعتقال أسرى باكازم مطلع يناير الماضي وهم 

خالد عوض الهازلة ،وحسين عبدالله لروس،وحسين عوض 

 محشك القابعين في معتقالت االخوان بشبوة منذٌ ثالثة أشهر

 

 

زيادة اإلختطافات بين قوات اإلنتقالي وقبائل 

 يحةالصب

تتسع دائرة التوترات واإلختطافات بين قوات المجلس 

اإلنتقالي قبائل الصبيحة في لحج وصوال الى منحنى جديد بعد 

تعرض قيادي عسكري تابع لالنتقالي لالختطاف من مسلحين 

 قبليين واقتياده الى مناطق الصبيحة .

وقالت مصادر محلية ان مسلحين من قبائل الصبيحة اختطفوا 

ركن عمليات اللواء الرابع دعم واسناد ” لجعشاني انور ا” 

 التابع لالنتقالي واقتادوه الى مناطقهم في الصبيحة .

واضافت المصادر ان قبائل الصبيحة تطالب باطالق سراح 

 عدد من ابنائها المعتقلين من قبل قوات االنتقالي في عدن 

 

يمن السقلدي يحمل السعودية مسؤولية اي كارثة انسانية في ال

 قد تنتج بسبب فيروس كورونا

شن الصحفي الجنوبي صالح السقلدي ، هجوما عنيفا على السعودية والشرعية 

واإلنتقالي ، وحملهم المسؤولية الكاملة تجاه ما قد يحدث من كارثة صحية جراء 

التهاون والسماح بدخول مصابين بفيروس كورونا عبر مطار عدن والمهرة 

 يها السعودية واإلمارات.والمنافذ التي تسيطر عل

قبل يومين أشرنا ” : الجنوب اليوم “وقال السقلدي في منشور على فيسبوك رصده 

هنا إلى أن منفذ شحن بمحافظة المهرة مفتوٌح على مصراعيه، واليوم تتحدث عدة 

جهات عن ان مواطنا باكستانيا يعمل سائق شاحنة مصاب بكورونا تم كشف حالته 

نفسه تتواصل رحالت الطائرات العسكرية بالوصول تباعا الى بالمنفذ، في الوقت 

مطار عدن إلدخال جنود موالين لها دربتهم بأراضيها دون علم أو موافقة مدير 

 ومسئولي المطار.

والحال من بعضه في مطارات أخرى، منها مطار الغيضة :”وتابع السقلدي قائال 

ة صحية يتحملها السعودية وكل عاصمة محافظة المهرة لهذا فالمسئول عن أية كارث

 ”.المتعاونين معها والساكتين عن هذا المآل المريع المتوقع ال سمح الله

واتهم السقلدي القوى السياسية في إشارة إلى اإلنتقالي وحكومة الشرعية بالمتاجرة 

فأراوح الناس ليست ورقة يتجمل ويتاجر “بأرواح الناس مقابل المال ، حيث قال : 

 سة الجهات والعناصر النفعية نظير ريال أو دوالر.بها السا

 

 

 

صالح في إلصحفي جنوبي يكشف حجم الدعم القطري لحزب ا

 شبوة

كشف اإلعالمي صالح بن لغبر، حجم التمويل القطري لمليشيا اإلصالح اإلرهابية 

  التابعة للشرعية، في شقرة والتي تسببت بتفجير خالف بين القيادات اإلخوانية.

مليون دوالر وصلت إلى يد بن معيلي  0”: “تويتر“تغريدة عبر  وقال في

والشدادي في العرقوب أرسلتها المخابرات القطرية ودخلت بكل أمان عبر منفذ 

 ”.شحن

وهي دفعة من التكاليف التي تعهدت قطر بدفعها للقوات الغازية للجنوب. “وأضاف: 

 ”وان هناكوهذا المبلغ هو سبب الخالف األخير بين قيادات اإلخ



 
 

 

 طقم لمليشا اإلصالح يدهس مواطن في شبوة

لقي مواطنا مصرعه، مساء أمس السبت، بعدما دهسه طاقم 

عسكري تابع لمليشيا اإلخوان اإلرهابية التابعة للشرعية في 

 منطقة الغيل بشبوة.

وأفادت مصادر محلية، أن المواطن أحمد صالح خيران 

ارية في منطقة تعرض للدهس خالل قيادته لدراجته البخ

 بشبوة.  الغيل

وأضافت، أن الطاقم اإلخواني فر هاربا بعد ارتكابه الجريمة، 

 وسط حالة سخط شعبي من تصرفات المليشيات اإلخوانية

 

 

 العقلة: الشرعية واللعبة القذرة في ايقاف مرتبات المقاتلين

قال القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس االنتقالي 

طاهر مسعد العقلة ان حكومة الشرعية وحزب الجنوبي 

االصالح يمارسون لعبة قذرة في توقيف رواتب المقاتليين في 

جبهات القتال بالجنوب لمدة اربعة اشهر بينما القوات 

الجنوبية تقاتل في جبهات القتال بدون رواتب ومع ذلك 

   صامدون

مشيرا الى ان القوات التابعة حزب اإلصالح في مارب 

ا يستلمون اكراميات ونفقات وهم لم يتحركون من وغيره

وحداتهم ولم يشاركون في جبهات القتال ويستلمون كل شيء 

وهم في معسكراتهم والقوات الجنوبية تقاتل في جبهات القتال 

  ضد مليشيات الحوثي.

وتابع العقلة: وهذا يدل على ان حكومة الشرعية وحزب 

لى اضعاف القوات االصالح متفقيين مع مليشيات الحوثي ع

الجنوبية ، مؤكدا ان القوات الجنوبية ستظل صامدة في 

   جبهات القتال وسوف تقاتل المليشيات ،

موضحا ان حكومة الشرعية وحزب االصالح متفقين في 

ادخال مليشيات الحوثي الى أرض الجنوب ولكن القوات 

الجنوبية سوف تظل صخرة صامدة في وجه كل من تسول له 

 ول الى أرض الجنوب من باب المندب حتى المهرةنفسه الدخ

قوات الشرعية وحزب اإلصالح تختطف ضابط جنوبي وابنته 

 في مأرب

اختطفت قوات اإلصالح وعلي محسن األحمر في مأرب رئيس دائرة المستودعات    

والتسليح في وزارة الدفاع العميد الركن خالد محمد االمير الحوشبي منذ اكثر من 

 ه في سجن االستخبارات العسكرية.شهر واودعت

وكانت جماعة مسلحة تنتمي للقوات الحكومية داهمت منزل العميد الحوشبي بمدينة 

 مأرب واختطفته واحدى بناته بعد اتهامه كذبا بالتعامل مع الحوثيين.

وأفادت مصادر عسكرية مطلعة ان الجماعة المسلحة داهمت بيت الحوشبي في 

م اي قبل اكثر من شهر ونصف واختطفته 0101/ 0/  01منتصف ليل األربعاء 

 مع ابنته الكبرى التي افرج عنها الحقا.

واكدت المصادر ان من قام باختطاف العميد الحوشبي جماعة من االستخبارات 

 العسكرية والشرطة العسكرية موالية لحزب االصالح وعلي محسن االحمر.

ي في سياق التصفيات للكوادر من وأضافت: ان اختطاف الحوشبي بهذه الطريقة يأت

 الشرفاء والوطنيين وتجريفهم خارج مؤسسات الدولة بحسابات مناطقية وحزبية.

وبينت المصادر ان العميد الحوشبي والذي ينتمي لمحافظة لحج يعد من احد الضباط 

القدامى في الجيش اليمني وهو احد ابرز مؤسسي الجيش الوطني في مأرب وعمل 

الذي كان يقوده هاشم  090ئه ورفاق السالح على تأسيس اللواء مع عدد من زمال

 االحمر.

وقالت ان اخذه بتلك الطريقة وابنته معه وتهديدها بالقتل بوضع السالح على رأسها 

واحتجازها في زنزانة انفرادية مظلمة لغرض ارهابه والضغط عليه واحتجازه دون 

 دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اإلثبات عليه او إحالته للمحاكمة، يعد ارهاب

وتشدد اسرة العميد الحوشبي أن اختطافه استهداف واضح له بدعاوي كيدية 

وملفقة تندرج في إطار تصفية الحسابات واالستهداف الممنهح الذي يقدم عليه 

 حزب اإلصالح ضد كل الكوادر خصوصا من أبناء المحافظات الجنوبية .

ويله إلى المحاكمة العسكرية او االفراج الفوري عنه وطالبت أسرة الحوشبي بتح

كما تطالب االسرة بالتحقيق مع المجموعة التي ”. في حال لم تثبت اي تهمة عليه

 اختطفته وابنته.

ويعد العميد خالد هو احد الضباط الذين قادوا عملية تحرير فرضة نهم في 

 قبل أن يسلمها االخوان للحوثيين مؤخرا 0105

 



 
احتجاجية امام مطار عدن تطاب التحالف  وقفة 

 بوقف الرحالت الجوية تخوفا من كورونا

نفد أبناء الجنوب، اليوم األحد، وقفة إحتجاجية أمام بوابة 

 مطار عدن الدولي.

وذكرت مصادر محلية، أن الوقفة بغرض إيقاف الرحالت 

التابعة لقوات التحالف العربي إلى العاصمة عدن، وذلك تخوفاً 

 ايروس كورونا.من ف

يذكر أن هذه الوقفة جاءت عقب أيام من وصول دفعات من 

المجندين اليمنيين الذين تدربوا في المملكة السعودية، إلى 

العاصمة عدن، رغم قرار الحكومة اليمنية بتوقيف الرحالت 

 الجوية إحترازا من كورونا.

وأثارت هذه الدفعات التي أرسلتها المملكة إلى عدن رغم 

قرار الحظر وتوقيف الرحالت الجوية، مخاوف عديدة  سريان

لدى مواطني وأهالي عدن خشية تفشي فيروس كورونا، 

السيما وأن المملكة اصبحت إحدى الدول الموبوءة بهذا 

 الفايروس.

نفد أبناء الجنوب، اليوم األحد، وقفة إحتجاجية أمام بوابة 

 مطار عدن الدولي.

غرض إيقاف الرحالت وذكرت مصادر محلية، أن الوقفة ب

التابعة لقوات التحالف العربي إلى العاصمة عدن، وذلك تخوفاً 

 من فايروس كورونا.

يذكر أن هذه الوقفة جاءت عقب أيام من وصول دفعات من 

المجندين اليمنيين الذين تدربوا في المملكة السعودية، إلى 

العاصمة عدن، رغم قرار الحكومة اليمنية بتوقيف الرحالت 

 وية إحترازا من كورونا.الج

وأثارت هذه الدفعات التي أرسلتها المملكة إلى عدن رغم 

سريان قرار الحظر وتوقيف الرحالت الجوية، مخاوف عديدة 

لدى مواطني وأهالي عدن خشية تفشي فيروس كورونا، 

السيما وأن المملكة اصبحت إحدى الدول الموبوءة بهذا 

 الفايروس

 

 

 

 

خطة اسقاط عدن بيد الشرعية وحزب السعودية توافق على 

 صالح وتبدأ في تنفيذ اول خطواتهاإلا

صالح ومسؤلين إلكشف مصادر مطلعة ان السعودية وافقت على خطة قدمها حزب ا

عسكريين في قوات الشرعية تقضي بعودة قوات االصالح الى عدن مقابل عودة 

 ن معسكراتهم.مقاتلي الشرعية الى الجبهات لقتال الحوثيين وعدم االنسحاب م

وقالت المصادر ان الخطة تقضي بعودة قوات االصالح الى عدن وبدات بنقل مئات 

 3الجنود من االراضي السعودية الى عدن عبر رحالت متواصله في مطار عدن منذ 

 ايام.

واكدت المصادر ان السعودية اضطرت للموافقة على الخطة بعد ان رفض االنتقالي 

 خصوصا الحدودية مع السعودية .نقل قواته الى الجبهات و

وحسب المصادر فان السعودية مضطرة اليجاد قوات تدافع عن حدودها وصد 

هجمات الحوثيين المتكررة والتي قابلها انسحابات لقوات الشرعية وحزب االصالح 

 من الجبهات بسبب تواطؤ السعودية مع االنتقالي في عدن حسب المصادر.

بينها جمال بن عطاف قد كشف في وقت سابق عن مخطط وكان قيادات في االنتقالي 

سعودي السقاط عدن من الداخل مستدال بالحمالت المتواثلة عبر مطار عدن 

 والتحشيدات نحو الين ولحج بغطاء سعودي

 

 

 

 

 

 محتجون يغلقون مبنى مؤسسة المياة بعدن

 اغلق محتجون اليوم األحد مبنى مؤسسة المياه بعدن.

محتجين اغلقوا الباب الرئيسي ومنعوا المواطنين والموظفين  وقال شهود عيان ان

 من الدخول.

 وقال المحتجون انهم بال مياه منذ اشهر.

وتشهد مؤسسة المياه تعثرا في اعمالها بسبب تزايد الضغط السكاني الهائل الذي 

 تعاني منها عدن .

 



 
 

 

 

إرهابي مطلوب لواشنطن يقود ميليشيات 

 اإلخوان في شبوة

مصادر عسكرية، عن هوية إرهابي ظهر في صور بثت كشفت 

على شبكة اإلنترنت، وهو يوجه عناصر تابعة له خالل 

 مواجهات مع قوات النخبة الشبوانية، الجمعة.

وقال مصدر عسكريإن القيادي في تنظيم القاعدة والمطلوب 

هو من ” أبو البراء البيضاني“المتحدة األمريكية للواليات 

االنترنت وهو يقود ميليشيات اإلخوان في  انتشرت صوره على

شبوة، مشيراً إلى أن البيضاني ظهر في كلية النفط بشبوة 

 وهو يقود مليشيات اإلخوان بعد إعالنها السيطرة على الكلية.

إن عدداً من فرق القناصة التابعة “وقالت مصادر ميدانية 

لإلخوان وصلت إلى مدينة عتق قادمة من مأرب للمشاركة في 

 ”.عارك شبوة ضد قوات النخبة الشبوانيةم

وأضافت المصادر أن هذه المجاميع تم تسليمها إلى محمد 

سعيد شرهان المجموعة األولى والمجموعة الثانية تسلمها 

أحمد علي االجدع مؤكدة أن من بين تلك المجاميع بعض 

المعتقلين من تنظيم القاعدة، ومنهم من شارك في حرب 

 ”الزائدي واالجدع واالبي“ومنهم العراق وأفغانستان 

 قوات للشرعية تصل شقرة قادمة من سيئون

قالت مصادر محلية ان قوة عسكرية تابعة للشرعية وحزب 

اإلصالح دخلت في وقت متاخر من مساء امس السبت مدينة 

 شقرة بأبين

واكدت المصادر ان القوة العسكرية المكونة من عدد عدد من 

 واستقرت في مدينة شقرةقادمة من سيئون   األطقم

 وتحشد الشرعية صوب شقرة تمهيدا لالنتقال الى عدن

 

ائمة مساجد بعدن يرفضون قرار االغالق ويستمرون باداء 

 صلوات الجمعة والجماعة

رفض عدد من ائمة المساجد في العاصمة عدن القرارات والتوجيهات الصادرة من 

ومنع اداء صالة الجمعة  وزارة االوقاف ومكاتبها بضرورة اغالق المساجد

 والجماعة بداخلها احترازا من تفشي فيروس كورونا.

وعلمت عدن تايم ان مساجد في كريتر والمعال وخورمكسر والشيخ عثمان رفضوا 

االغالق وواصلوا اداء الصلوات بداخلها، معتبرين ان المساجد مالذا امنا، مستندين 

 بفتاوى دينية ظهرت مؤخرا.

تايم ان عدد من المصلين في مديرية المعال هددوا ائمة مساجد  وقالت مصادر عدن

باقتحامها وفتح ابوابها وهو ما دفع ببعض األئمة الى فتح المساجد اليوم بعد اشعار 

 مكتب االوقاف بعدن عن هذه التهديدات.

ونشرت الصحيفة في وقت سابق احتشاد مصلين في حارات مجاورة لمساجد مغلقة، 

ها وهو االمر الذي يتنافى مع الهدف من تعليق صلوات الجماعة الداء الصالة في

 مؤقتا احترازا من كورونا.

ولم يصدر اي تعقيب رسمي حتى االن من مكتب االوقاف بعدن، لكن عدن تايم علمت 

ان المكتب يدرس خطوة تأمين عدد من المساجد بقوات واليات امنية تحافظ على 

 مواطنين.تنفيذ القرار وتحرص على سالمة ال

 

 

 

اشتباكات بين قوة من الحزام األمني واخرى من أمن عدن 

 على ارضية في الصولبان

صباح اليوم السبت بين قوة من الحزام االمني واخرى   اندلعت اشتباكات مسلحة

 تابعة المن عدن بحي الصولبان.

وقالت مصادر محية ان اشتباكات اندلعت بين الطرفين على ارضية في حي 

 ن محاولة كل قوة السيطرة على األرضية والبسط عليهاالصولبا

واكدت المصادر ان قوة امنية ثاثة تدخلت وفضت االشتباكات بين الطرفين قببل ان 

 يسقط اي ضحايا


