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م 0202 \ 6 \ 6والعشرون  السادسلعدد ا  

عدن إغتيال الصحفي نبيل القعيطي ب
ا واصابع االتهام تتجه نحو مليشي

 الشرعية
 

ابين شيات اإلصالح بشقرة تقتاد شملي
من ابناء المحفد إلى جهة غير 

 معلومة
 
 

النهب اإلخواني يستنزف مقدرات 
 #الجنوب.. نفط #شبوة نموذًجا.

 

يا تطهير وادي سال بأبين وطرد مليش
 الشرعية منه

 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

العثور على جثة جندي بالنخبة 
 الشبوانية مذبوحاً في #عتق

 



 
              

 

 2صفحه 

 برلماني جنوبي : مساعدات األمم
ته المتحدة لليمن شبيهة بما قدم

 هيالري كلنتون للصومال

برلماني جنوبي األمم المتحدة متهما اياها   هاجم 

شبها م  يين لليمن في دعم الخراب والفسادباستخدام اموال المانح

ري المساعدات التي تقدمها لليمن بالمساعدات التي أعلنت هيال

 كلنتون ذات مرة تقديمها للصومال .

وقال الدكتور عبدالرحمن الوالي في تغريدة له، إن مساعدات 

 األمم المتحدة تشبه إلى حد كبير ما حصل ذات يوم عندما قدمت

ال بـ قرير للكنجرس تقول انهم ساعدوا الصومهيالري كلنتون ت

مليون دوالر. 033  

ي وبين الوالي أنه حينها كتب صحفي أمريكي من اصل صومال

فصائل  0أنهم قدموا فعال هذا المبلغ، ولكن على شكل )سالح( لـ 

.تقاتل بعضها، قدموه ليموت الصوماليين وليس ليعيشوا  

تغذية هم األمم المتحدة بوبحسب تغريدة البرلماني الوالي فأنه يت

فصائل وأطراف متصارعة في اليمن، من خالل الدعم الذي 

صراع ي من حرب انقالبية ويتحدثون عن تقديمه لليمن الذي يعان

 داخلي .

ية الشرعية وقنبلة كريتر.. خاليا إرهاب
 تنفذ مؤامرة خبيثة

تواصل حكومة الشرعية المخترقة من حزب اإلصالح اإلخواني 
ة اإلرهابي، مؤامرتها الخبيثة ضد الجنوب، عبر عمليات إرهابي

أمنه  إلى الجنوب لتهديدتنفذها خاليا متطرفة زّجت بها الشرعية 
 واستقراره.

نية واستهدفت عناصر إرهابية فجر اليوم الجمعة، أحد األطقم األم
 التابعة لقوات العاصفة في مدينة كريتر بالعاصمة عدن.

وكشفت مصادر محلية قيام مجهولين على متن دراجة نارية 
نك من الب بإلقاء قنبلة على طقم أمني تابع لقوات العاصفة بالقرب

 األهلي في مدينة كريتر بالعاصمة عدن.
أن العملية اإلرهابية أسفرت عن إصابة   وأضافت المصادر

ية.جنديين، وسط انتشار أمني مكثف لمالحقة العناصر اإلرهاب  

ة وبشتى الصور ومختلف السبل، تعمل المليشيات اإلخواني 
التابعة لحكومة الشرعية على استهداف الجنوب عماًل على 

زعة أمنه واستقراره، بعدما أشهرت في وجهه عديًدا من زع
  األسلحة.

من وأشهرت المليشيات اإلخوانية اإلرهابية سالح االغتياالت ض
مخططها اإلرهابي الغاشم الذي يستهدف النيل من أمن الجنوب 

 واستقراره.
 إقدام المليشيات اإلخوانية على استخدام هذا السالح هي جزء   

ي يبرهن على النوايا الخبيثة لهذا الفصيل من مخطط إرهاب
 اإلرهابي الرامية إلى زعزعة استقرار الجنوب.

وفي الفترة األخيرة، عمل حزب اإلصالح اإلخواني المخترق  
ة لحكومة الشرعية، على إدخال عناصر إرهابية تابعة له، إضاف
لى إلى مسلحين من تنظيم القاعدة إلى مناطق الجنوب، ال سيّما إ
العاصمة عدن، ضمن مخطط خبيث يستهدف غرس بذور 

 الفوضى في الجنوب.
اًما ومن أجل الحفاظ على أمن الجنوب واستقراره، فقد أصبح لز 

نيل من العمل على تطهير الجنوب من الخاليا النائمة التي تسعى لل
 الجنوبيين.

ّدد يتفق مع ذلك الكاتب والمحلل العسكري خالد النسي، الذي ش
رورة تطهير العاصمة عدن من الخاليا النائمة.على ض  

تابعين قلناها وقالها كل الم”: “تويتر“وكتب عبر تغريدة له على  
ي أن الخطر الحقيقي على الجنوب ومقاومته هم الخاليا النائمة ف

في  عدن وأنه يجب تصفيتهم مهما كانت النتيجة قبل التفكير
”.مواجهة قوات حزب اإلصالح في شقرة  

م إذا لم يتم التعامل بحزم مع هذا الملف سيت“ضاف النسي: وأ 
”.استهداف المزيد من الكوادر الجنوبية مع قادم األيام  

ث اخر اوراق االخوان للعب” .. الخاليا النائمة ” 
 بأمن عدن واستقرارها

ة.كشف الصحفي الجنوبي صالح بن لغبر عن مخطط اخواني الحراق العاصمة عدن عبر خالياها النائم   

ناك حملة غريدة له على تويتر: خطة تنظيم االخوان وعصابة اوالد هادي التعتمد فقط على الحرب هوقال بن لغبر في ت

 اغتياالت ستتصاعد وهجمات ارهابية وتفجيرات.

دية.واكد ان هناك خاليا نائمة تنتظر ساعة الصفر الحراق عدن وهذه كله يتطلب يقظة وحزم ومعلومات واالهم يد حدي  

لزي لناشط عبدالله الجعيدي، اليوم، من عودة اإلرهاب مجدًدا إلى الجنوب، مؤكًدا أنه سيعود وباالى ذلك حذر الشاعر وا

 الرسمي

”.اإلرهاب يعود إلى الجنوب مجدداً وبالزي الرسمي وعلى مرأى ومسمع من العالم”: “تويتر“وقال في تغريدة عبر   

 

 

 

 

توكل كرمان :السعودية تحتجز مسؤولي 
 الشرعية كرهائن

حت مت الناشطة توكل كرمان المملكة السعودية باحتجاز مسؤولي الدولة اليمنية وتضعهم منذ سنوات تاته 

 االقامة الجبرية في الرياض، بحسب كثير من المصادر المتطابقة.

ها دوليا وافادت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل ان السعودية تحتجز مسؤولي الشرعية اليمنية المعترف ب

يها كرهائن.لد  

من.وحملت كرمان السعودية المسؤولية القانونية واالخالقية عن الكوارث واألوبئة والمجاعة التي حلت وتحل بالي  

ة وتقصفها منذ الفضائية التي تبث من تركيا ، ان السعودية تحاصر الشرعي” بلقيس ” واضافت كرمان التي تملك قناة 

مسؤوليها كرهائن.أكثر من خمس سنوات، وتحتجز قياداتها و  

لك االحتجاز كما اشارت كرمان في منشور لها في صفحتها في الفيس بوك، ان السعودية تحتكر تمثيل اليمن بواسطة ذ
.أمام العالم ، في إشارة الى تنظيم الرياض مؤتمر للمانحين في اليمن  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

خبير اماراتي: الشرعية فشلت في كل 
 النواحي

ة، مؤكًدا كري واالستراتيجي اإلماراتي خلفان الكعبي، اليوم، هجوًما حاًدا على حكومة الشرعيشن الخبير العس 

 أن قياداتها فشلت في كل النواحي.

فاشلة في كل نحاول إقناعهم بأن شرعيتهم لم تقدم شيئاً لليمن عسكريا أو إنسانيًا و” : “تويتر“وقال في تغريدة عبر 

”.كون ردهم السب والشتم هل أخطأنا أم أنتم ال تعقلون وترضون بالهوانالنواحي األخرى وهذا واضح، في  

لتم كمثال البوسنة كانت محاطة باألعداء لكن كان لديهم قيادة مخلصة فعادت من أفضل الدول وأنتم تحص“وأضاف: 

”على دعم التحالف  

 



 
              

 

 3صفحه 

بعد فضيحة قنصلية جدة : 
ُيحظّر لكارثة بيئية ” مارم“

رة بسبب العالقين بالقاه
 )وثائق(

 
اجئة يواصل السفير اليمني في مصر الدكتور محمد مارم وكعادته مف

 اليمنيين دائما بما اليمكن التفكير فيه او تصوره..

برات وبينما لجنة العالقين المشكلة رسمياً تبحث عن عروض للمخت

 التي ستتولى فحص العالقين قبل إعادتهم إلى اليمن، قام هو

ركة سماسرته المعروفين باالتفاق مع شوبمجهود شخصي بمساعدة 

 مقاوالت تطوير مستشفيات للقيام بهذه المهمة.!!

اتفق وأنهى وأرسل مذكرة رسمية للخارجية بذلك، األمر الذي 

لى استحسنته الخارجية نظرا لضيق الوقت؛ ورفعت به مباشرة إ

هم مجلس الوزراء لصرف المبلغ والبدء بالتنفيذ، وهي الخطوة اال

ادة السفير..!!لدى سع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة مؤامرة الشرعية ضد الجنوب.. خاليا إخواني
 نائمة تعيث في األرض إرهابًا

ب عديدة قادت الجرائم الغاشمة التي تشنها المليشيات اإلخوانية اإلرهابية التابعة لحكومة الشرعية، مطال 

ًما.في مناطق عدة في الجنوب، وتمارس إرهابًا غاشإلى ضرورة استئصال خاليا اإلخوان النائمة التي تنتشر   

ابعة وأمس األول الثالثاء، ارتقى شهيد  جنوبي من جّراء اإلرهاب الذي تمارسه المليشيات اإلخوانية اإلرهابية الت 

القعيطي،  لحكومة الشرعية ضد الجنوب، والذي تفاقمت حدته خالل الفترة القليلة الماضية، وهو الشهيد نبيل حسن

 الذي كان سالحه كاميرا وذخيرته قلم، واجه بهما اإلرهاب اإلخواني ضد الجنوب وشعبه.

عاف القعيطي استشهد على يد عناصر مسلحة تابعة لحكومة الشرعية، في العاصمة عدن، وقد حاول األهالي إس 

 الضحية، بنقله إلى مستشفى أطباء بال حدود، إال أنه فارق الحياة.

الح أحدث من انضموا إلى قافلة شهداء الجنوب، الذين طالتهم يدر الغدر اإلخوانية، عبر السالشهيد القعيطي هو  

 الغاشم الذي أشهرته مليشيا الشرعية وهو سالح االغتيال.

نوب عماًل وبشتى الصور ومختلف السبل، تعمل المليشيات اإلخوانية التابعة لحكومة الشرعية على استهداف الج 

قراره، بعدما أشهرت في وجهه عديًدا من األسلحة.على زعزعة أمنه واست  

يل من وأشهرت المليشيات اإلخوانية اإلرهابية سالح االغتياالت ضمن مخططها اإلرهابي الغاشم الذي يستهدف الن 

 أمن الجنوب واستقراره.

لهذا  وايا الخبيثةإقدام المليشيات اإلخوانية على استخدام هذا السالح هي جزء  من مخطط إرهابي يبرهن على الن 

 الفصيل اإلرهابي الرامية إلى زعزعة استقرار الجنوب.

عة وفي الفترة األخيرة، عمل حزب اإلصالح اإلخواني المخترق لحكومة الشرعية، على إدخال عناصر إرهابية تاب

 ط خبيثله، إضافة إلى مسلحين من تنظيم القاعدة إلى مناطق الجنوب، ال سيّما إلى العاصمة عدن، ضمن مخط

 يستهدف غرس بذور الفوضى في الجنوب.

ة التي ومن أجل الحفاظ على أمن الجنوب واستقراره، فقد أصبح لزاًما العمل على تطهير الجنوب من الخاليا النائم 

 تسعى للنيل من الجنوبيين.

يا من الخال يتفق مع ذلك الكاتب والمحلل العسكري خالد النسي، الذي شّدد على ضرورة تطهير العاصمة عدن 

 النائمة.

مته هم قلناها وقالها كل المتابعين أن الخطر الحقيقي على الجنوب ومقاو”: “تويتر“وكتب عبر تغريدة له على 

الح في الخاليا النائمة في عدن وأنه يجب تصفيتهم مهما كانت النتيجة قبل التفكير في مواجهة قوات حزب اإلص

”.شقرة  

 تعامل بحزم مع هذا الملف سيتم استهداف المزيد من الكوادر الجنوبية مع قادمإذا لم يتم ال“وأضاف النسي: 

.”األيام  
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مصادر: نقل الصبيحي ونجل 
 العرادة الى الخارج عبر سيئون

جاء بعد اصابتهم في معارك 
 شقرة

 
افادت مصادر محلية واخرى اعالمية متطابقة ان قوة عسكرية 

 رقي اليمن مساء امساقتحمت مطار سيئون بمحافظة حضرموت ش

واجبرت ادارة المطار على ادخال سيارات اسعاف تقل جرحى تم 

استقدامهم من محافظة ابين من المعارك الدائرة في بلدة شقرة 

جل وبينهم قيادات رفيعة من ضمنها العميد عبدالله الصبيحي ون

 شقيق محافظ محافظة مارب طارق العرادة.

د حادثة فريدة من نوعها، واضافت المصادر ان مطار سيئون شه

ح حيث انه تم اليوم االربعاء اجبار موظفي مطار سيئون على فت

بوابات المطار لدخول ثالث سيارات اسعاف ترافقها خمسة أطقم 

مسلحة قادمة من مأرب تحمل على متنها قيادات من مليشيات 

 االصالح ممن أصيبوا في معارك أبين.

ن خروج على جوازات المذكوري ولفتت المصادر الى انه لم يتم ختم

 ومرافقيهم او تفتيشهم اضافة الى مخاوف من حملهم لفايروس

 كورونا.

وفي سياق متصل اعتبر مصدر في الطيران المدني أن ما حدث 

 سيؤدي إلى اغالق مطار سيئون ووقف رحالت إعادة العالقين في

 الخارج ومبديا أسفه من عدم اكتراث الشرعية لنتائج هذا الفعل

ف المخالف لقوانين الطيران خاصة ان الذين تم تسفيرهم ال يعر

ها اسماءهم الحقيقية وان اشكالهم توحي أنهم من عناصر مشتبه ب

 امنيا حد قول المصادر

 

 

 

 

 

 

 

مدفعية القوات الجنوبية تدك مواقع 
همالشرعية في أبين وقتلى في صفوف  

لقوات بين اشهدت جبهات القتال في أبين تبادال للقصف المدفعي 

 الجنوبية ومليشيات االخوان االرهابية .

نتقالي وبحسب المصادر فقد تمكن سالح المدفعية بقوات المجلس اال

 من تحقيق اصابات دقيقة في صفوف المليشيات االرهابية .

المصادر اكدت سقوط قتلى وجرحى من المليشيات جرى نقلهم 

 لمستشفيات المنطقة الوسطى بأبين .

تشهد الجبهة هدوء نسبي عدا مناوشات محدودة وتبادل  ومنذ ايام

  للقصف المدفعي وقذائف الهاون

 

فية الكندي: اإلغتياالت سالح #إخوان_اليمن لتص
 خصومهم

صومهم قال اإلعالمي محمد بن قرنح الكندي، أن إخوان اليمن تعتمد على سيناريو االغتياالت لتصفية خ 

 من جميع الكوادر.

ما حدث من سيناريو االغتياالت التي تحدث في الجنوب اآلن ماهي إال تكرار ل”: “تويتر“له على  وكتب عبر تغريدة

عتمد هذه اغتياالت للقيادات والكوادر الجنوبية منذ بداية الوحدة من قبل نظام صنعاء وتحديدا حزب اإلصالح الذي ي

”األساليب لتصفية خصومه وإفراغ الساحة من جميع الكوادر  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن عدن تودع الشهيد القعيطي وسياسيي
 يؤكدون عدم ذهاب دم الشهيد هدرا

طي، إلى بحضور شعبي مهيب، شيعت جموع غفيرة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد نبيل حسن القعي 

 مثواه األخير، في مقبرة الرضوان، بمنطقة الممدارة.

ة عليه لرضوان في مدينة الشيخ عثمان، عقب الصالوتهافتت الحشود على حمل نعش الراحل، وصوال إلى مقبرة ا

 في مسجد الرحمن بمدينة المنصورة.

سن واغتالت عناصر مسلحة مجهولة يتهم بأنها إخوانية، الثالثاء الماضي، الناشط والمصور الصحفي نبيل ح

 القعيطي، في العاصمة عدن.

اشط نبيل م الخميس، أن دم الشهيد المصور والنمن جانبه أكد الناشط السياسي المحامي يحيى غالب الشعيبي، اليو

 القعيطي لن يذهب هدرا.

طال بالزغاريد كيف السماء تبكيك يانبيل القعيطي وأمك تستقبلك استقبال األب”: “تويتر“وكتب عبر تغريدة له على 

المطر دموع ال، وهي من ساللة الفرسان والشجعان والليوث الكاسرة، زغاريد تتقاطع مع زمجرة الرعد وهطول 

ن يذهب السماء بيوم وداعك عدن تفقدك يانبيل يامن سكنت األفئدة يا حبيب الماليين وداعا رحمك الله عهدا لك ل

”دمك هدرا  . 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 السيول تجتاح #شقرة وتغرق عشرات المنازل..

لمنخفض ثرا بتداعيات احاصرت السيول الجارفة، صباح اليوم الخميس، منازل األهالي في شقرة بمحافظة أبين، تأ

 الجوي.

.وتضرر العديد من البيوت، وسط جهود إلجالء عشرات األسر من المناطق األكثر خطورة، خشية تفاقم األوضاع  

 وكانت جهات األرصاد قد حذرت من أمطار غزيرة سيول بالمحافظات الجنوبية
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يتفقد ” الحوتري“العميد 
الخطوط األمامية في جبهة 

ب #أبين” سالم“الشيخ   

س قام العميد العميد عبدالله الحوتري رئيس المجل 

ية في االنتقالي الجنوبي بمحافظة بزيارة تفقدية للخطوط األمام

 جبهة الشيخ سالم بمحافظة ابين.

د كتيبة وفي الزيارة التفقدية التقى العميد العميد الحوتري بقائ

ي صاعقة فضل سالم القطيبي وصالح حيدرة المرقش 41اولى 

قائدة شرطة النجدة، اللذان اطلعا بدورهما على سير المعارك 

خ الحربية مع المليشيات االخوانية االرهابية في، جبهة الشي

لى سالم، وما حققته القوات المسلحة الجنوبية من انتصارات ع

 طول الجبهات في، شرق مدينة زنجبار.

ها، من جانبه العميد الحوتري أشاد بتلك البطوالت التى حققت

بية القوات، المسلحة الجنوبية على المليشيات االخوانية االرها

 ودعا الجنود الى الثبات وان النصر آتي بإذن الله.

ومن جانب آخر تفقد العميد الحوتري ، حركة سير تنقل 

عد المسافرين الى مدينة شقرة الساحلية ، شاكرا التزامهم بمو

.لحركةبدء حركة التنقل خالل الساعات المحددة ل  

 

 

 

 

 

 

 

الناطق الرسمي باسم محور 
أبين: نخوض معركة ضد اإلرهاب 

 في أبين نيابة عن العالم

، ان قال، الناطق الرسمي باسم محور أبين، النقيب محمد النقيب

رهاب القوات الجنوبية تخوض معركة نيابة عن العالم الجتثاث اإل

اف وفخورون بذلك، وسيفخر معنا العالم حينما نستكمل أهد

 المعركة.

ؤكدا في أبين تم تحريره بالكامل م” سلى“وأكد، النقيب أن وادي 

 بان الوادي كان وكرا لتنظيم القاعدة اإلرهابي .

من قلب الوادي، قائال ” الغد المشرق“وتحدث النقيب لقناة 

افة قواتنا المسلحة الجنوبية تسيطر على الوادي بالكامل من ك“

، بعد السيد وعبدالرحمن الشنيني األطراف، و بقيادة عبداللطيف

.”أن كان وكرا كبيرا من أوكار تنظيم القاعدة اإلرهابي  

 
 
 

 
 
 

 

د إلى مليشيات اإلصالح بشقرة تقتاد شابين من ابناء المحف
 جهة غير معلومة

قرة حذر مسؤول أمني بمديرية المحفد بمحافظة أبين الجنوبية مليشيات اإلصالح المرابطة في منطقة ش 

ن من لية من التعرض ألفراد الحزام األمني والتدخل السريع بمديرية المحفد أو حتى التعرض ألي فرد أو مواطالساح

 أبناء المحفد وهو في طريقة إلى زنجبار أو العاصمة عدن .

ن ابناء وبحسب مصدر محلي في المحفد ان مليشيات اإلصالح المرابطة في شقرة ألقت اليوم القبض على شابين م

خاضعة د كانا في طريقهما إلى العاصمة زنجبار حيث تم انزالهما من قبل مليشيات اإلصالح في منطقة شقرة الالمحف

 لسيطرة مليشيات اإلصالح اإلخوانية .

ناصر سعيد لخبه -4واكد المصدر أن كال من   

ر معلومة.هما إلى وجهة غيصدام عبدالله الدافعي قد تم القبض عليهما من قبل مليشيات لكعب اإلخوانية وتم اقتياد -2  

ن كمائن وحذرت قيادة الحزام األمني والتدخل السريع بمحافظة أبين كل منتسبيها في مديرية المحفد بتوخي الحذر م

لسيطرتهم مليشيات اإلصالح اإلخوانية الماربية المعززة بفلول من تنظيم القاعدة في منطقة شقرة الساحلية الخاضعة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقعلى جثة جندي بالنخبة الشبوانية مذبوحاً في #عالعثور   

بمدينة  144عثر سكان محليون، أمس الثالثاء، على جثة جندي في النخبة الشبوانية، مذبوحاً، في مخطط  

 عتق، في محافظة شبوة.

مصادر ارت كشف السكان عن العثور على جثة الجندي صبري قاسم العتيقي، مقتوالً في بيارة ببيت مهجور، حيث أش

رمضان الماضي. 2٢مقربة من أسرته إلى اختفائه منذ   

ة لحكومة وتشهد محافظة شبوة حالة غير مسبوقة من االنفالت األمني، عقب سيطرة مليشيات اإلخوان اإلرهابية التابع

 الشرعية على المحافظة، في أغسطس من العام الماضي.

نخبة هابية، من حينها، على تنفيذ عمليات اغتيال لجنود الودأبت مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات اإلخوانية اإلر

 الشبوانية.

بوانية، واختطفت المليشيات اإلخوانية، بقيادة المدعوين بن عديو ولعكب الشريف، عددا كبيرا من جنود النخبة الش

 واحتجزتهم في سجونها السرية، المنتشرة في عتق وبيحان وميفعة

 
 
 
  
 
 
 
 

على جزيرتي حنيش وزقر هجوم لقوات اريتيرية  

يمنيتان.قالت مصادر عسكرية ان قوات بحرية اريتيرية شنت ظهر االربعاء هجوما مسلحا على جزيرتي حنيش وزقر ال  

 وبحسب المصادر فان الهجوم وقع اليوم بعد ايام قليله من هجوم مماثل شنته قوات ارتيرية قبل ايام قليله

ة ان الوضع متوتر االن مع احتمالية ان تواجه الجزير زوراق بحرية موضحة ان الهجوم تم بثالثة  وقالت المصادر

 هجوما اخر من القوات االرتيرية
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اهالي مسيمير #لحج 
يطالبون بإصالح ما خربته 

السيول في مشروع طريق 
 عقبة مفيرد

سلطة طالب اهالي مديرية المسيمير محافظة لحج اليوم الثالثاء ال

ال العامة والطرق بالمديرية بالتحرك المحلية ومكتب األشغ

العاجل واصدار التوجيهات السريعة للجهة المعنية بإنجاز 

ته مشروع طريق عقبة مفيرد بضرورة إصالح الدمار الذي خلف

 السيول األخيرة في إجزاء متعددة من هذه الطريق.

 وقال األهالي في احاديث لمندوب وسائل اإلعالم بان السيول 

ي اجزاء اليومين الماضيين الحقت اضراراً بالغة ف التي تدفقت في

دثت متفرقة من هذه الطريق التي تعتبر حديثه اإلنشاء، كما اح

سفل فجوة كبيرة وعميقة تحت الخرسانة اإلسمنية التي تقع ا

 الطريق بمحاذاة مجرى الوادي األمر الذي تسبب بعرقلة حركة

ي ة مؤسفة فسير السيارات والمركبات ونتج عنه حوادث مروري

 هذه المنطقة من الخط الذي يقصده آالف المواطنين من مختلف

ق قرى ومناطق المديرية ذهاباً واياباً، مشيرين الى ان هذا الطري

ر تعتبر شريان حياة مهم لكونها تربط معظم مناطق المسيمي

دة المترامية بعضها ببعض ويسلكها المواطنين من نواحي عدي

المعيشية والضرورية.يومياً لقضاء حاجياتهم   

ديرية وناشد األهالي في ختام احاديثهم كافة الجهات المعنية بالم 

سرعة التحرك إلنهاء هذه المعاناة التي خلقتها لهم السيول 

ت وإصالح وتأهيل األماكن المتضررة من هذه الطريق التي وصف

 بانها شريان حياتهم الوحيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شيا القوات الجنوبية تكبد ملي
إلخوان خسائر عسكرية ا

 كبيرة في أبين

كبيرة  كبدت القوات الجنوبية مليشيا الشرعية اإلرهابية خسائر

ساعة الماضية في محافظة أبين. 21في العتاد واالوراح خالل الـ  

عارك وخاضت القوات الجنوبية بمختلف تشكيالتها العسكرية م

الشيخ  عنيفة في وادي سلى الواقع ما بين قرن الكالسي ومنطقة

 سالم بمحافظة ابين، ضد مليشيات االخوان.

سطة وأستخدم في المواجهات جميع انواع االسلحة الثقيلة والمتو

رية في والخفيفة، ما اسفر عن تدمير آليات عسكرية وخسائر بش

ان صفوف مليشيات االصالح االذرع العسكرية لتنظيم اإلخو

.اإلرهابي في اليمن  

 

 ر المشتقاتشركة النفط توجه برفع اسعا
 في ساحل حضرموت )وثيقة(

بتحريك  وجه مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري تعميما لوكالء المحطات

 أسعار مادتي البترول و الديزل.

ابل الريال جنبية مقوقال العكبري : نظرا لالرتفاع العالمي ألسعار المشتقات النفطية وارتفاع سعر صرف العمالت األ

على ما اليمني األمر الذي ادى إلى عزوف التجار عن تسويق المشتقات النفطية للسوق المحلية باألسعار السابقة و

صلحة العامة قررته لجنة تحليل عروض أسعار المشتقات النفطية وبعد دراسة السياسة التسويقية و لما تقتضيه الم

 تقرر اآلتي:

ريال للتر 233ترول يكون سعر مادة الب -4  

مائتان وثالثون ريال للتر 203يكون سعر مادة الديزل  -2  

و  يضاف مبلغ مقطوع إلى سعر المادة مقابل عمولة واجور نقل لوكالء المحالت وفقا للبعد الجغرافي لمناطق – 0

.252المديريات حسب ما هو موضح في تعميم رقم   

وعبر مواقع  قع الشركة االلكتروني و النشرة التوضيحية للتوزيع اليوميسيتم إعالن السعر للمحالت يوميا على مو -1

ديرياتهم.التواصل االجتماعي و سيتم اشعار مدراء المديريات لألسعار اليومية لمتابعة و مراقبة المحالت الواقعة في م  

يتم اصدار الفواتير من ادارة المبيعات ويعتمد السعر اليومي للمبيعات -5  

م  2323/1/2ي بانه يتم العمل بذلك اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الثالثاء الموافقواكد العكبر

تزام بما وفي حالة المخالفة سنضطر إلى اتخاذ اإلجراءات الرادعة ضد المتالعبين باالسعار، مهيبا بجميع الوكالء االل

.جاء أعاله  
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إغتيال الصحفي نبيل 
هام عدن واصابع االتالقعيطي ب

ةتتجه نحو مليشيا الشرعي  

بيل اغتال ملثمون، منذ قليل، الناشط والمصور نبيل القعيطي ن

 حسن، في العاصمة عدن أمام منزله بمديرية دار سعد.

ود، وحاول األهالي إسعاف القعيطي، إلى مستشفى أطباء بال حد

 إال أنه فارق الحياة.

في  لصحفيين والناشطينويعد القعيطي من أبرز المصورين ا

 الجنوب

في نبيل وأكد الكاتب الصحفي أديب السيد، اليوم، أن اغتيال الصح

ارة في إش –القعيطي تحول خطير يدل على هزيمة العدو وخالياه 

.-لحكومة الشرعية  

نبيل  اغتيال الصحفي العالمي”: “تويتر“وقال في تغريدة عبر 

ر وهذا تحول خطيالقعيطي اغتيال وطن وكلمة وصوت وصورة.. 

يدل على العدو وخالياه وصل لمرحلة هزيمة قاسية واتخد من 

”.أسلوب اغتيال الكلمة والصورة متنفساً له  

ي كم هم مجرمين.. لم يحدث أن اغتيل صحف… يا الله“وأضاف: 

”من قبل.. في أقسى المعارك واألوضاع في بلدان العالم  

 

 

 

 

 

 

 

وفاة قائد لواء في عدن 
تبمرض الحميا  

 الحمزة العميد مشاه 44١توفي اليوم الثالثاء قائد اللواء 

.عدن بمدينة الجعدني  

دن وتوفي الجعدني متاثرا بمرض الحميات الذي يضرب مدينة ع

 حالياً.

 ونقل جثمان الجعدني الى مسقط راسه بمدينة مودية حيث من

 المقرر ان تتم عملية مواراة جثمانه الثرى هناك.

يرة ويتجاهل االنتقالي وحكومة الشرعية األوبئة واألمراض الخط

ينالتي اجتاحت عدن دون تقديم مايلزم والتحرك النقاذ المواطن  

 

.. النهب اإلخواني يستنزف مقدرات #الجنوب
 نفط #شبوة نموذًجا.

بوة، افظة شالتابعة الشرعية، العمل على نهب ثروات ومقدرات الجنوب، ال سيما مح  تواصل المليشيات 

 ليتمّكن عناصر هذا الفصيل اإلرهابي من تكوين ثروات مالية طائلة.

ائدات ففي دليل رسمي على تجريف مليشيا اإلخوان اإلرهابية، التابعة لحكومة الشرعية، المحافظات النفطية من ع

المقدمة  بيعه، كشف خطاب موجه من محافظة شبوة إلى سلطات حضرموت، عن اعتماد شبوة على المحروقات

 كمساعدات إغاثية في تشغيل محطة الكهرباء.

 –أبين  القابعة على خزان نفطي تمول من خالله عدوان مليشياتها اإلرهابية على –طلبت السلطة اإلخوانية في شبوة 

ألف لتر من  033السماح بمرور سبع ناقالت نفط إلى ميناء نشطون في المهرة، عبر محافظة حضرموت، لتحميل نحو 

ديزل، والعودة بها إلى محطة الكهرباء.ال  

على الموارد  الوثيقة بحسب مراقبين، تبرهن على سيطرة مليشيا اإلخوان اإلرهابية عبر محافظين خاضعين لسيطرتها

يصها النفطية لنهبها، وترك محطات الكهرباء تعاني نقص اإلمدادات النفطية واالعتماد على المعونات، بدال من تخص

ية تعاني انهيار منظومة الكهرباء.لمدن غير نفط  

ية استنزاف يُمثّل النفط في محافظة شبوة عنوانًا ألهم صنوف النهب التي تمارسها المليشيات اإلخوانية ضد الجنوب بغ

 مقدراته، وذلك عبر عدٍد من المشروعات الوهمية.

تعبيًرا  قة من حزب اإلصالح اإلخواني؛وكان نفط شبوة عنوانًا لخالفات دبّت بين قيادات في حكومة الشرعية، المختر

 عن كونهم عبارة عن تجار حروب يتصارعون على تكوين الثروات واألموال.

ادة وكانت مصادر إعالمية قد كشفت مؤخًرا، أّن ناصر نجل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي دخل في خالفات ح

محافظة شبوة.مع عناصر تابعة لإلرهابي علي محسن األحمر بسبب النفط في   

وأضافت المصادر أّن محسن األحمر حذّر محافظ شبوة اإلخواني محمد صالح بن عديو من مغبة السير خلف نجل 

 هادي.

وان، وأشارت إلى أّن ناصر عبد ربه اشترى أسلحةً مقابل أن تُسّدد من قيمة خام محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة اإلخ

ن القتلى حت شبوة تابعة لألحمر بعدما قّدم في سبيل السيطرة عليها عديًدا موهو ما رفضه الموالون لألحمر، حيث أصب

 في قوات مأرب.

قًا وأوضحت المصادر أّن ناصر أبلغ والده عبد ربه بأّن محافظ شبوة أصبح متمرًدا على توجيهاته وأنّه يتحرك وف

 ألوامر من محسن األحمر.

ألحمر دي والتاجر أحمد صالح العيسي من جانب، وعلي محسن افي الوقت نفسه، تصاعدت حدة الخالفات بين نجل ها

 وأتباعه من بينهم مدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي على خام شبوة.

كة ويرى األحمر، وفق المصادر، أّن الثروات النفطية في شبوة أصبح هو المسؤول عنها ألنّه هو من يقف خلف معر

قة مر حذّر ناصر من مغبة االقتراب من خام شبوة، وأّن عليه تسديد أي صفاجتياحها والسيطرة عليها، حتى أّن األح

 أسلحة من أي موارد أخرى.

رها وتحّدثت المصادر عن أّن األحمر هو المتحكم في قرار الرئاسة، حتى أّن تلويح ناصر بإقالة محافظ شبوة اعتب

 محسن األحمر آخر مسمار في نعش كرسي الرئاسة.

من  الذين يمكن القول إنّهم يمثلون تجار حروب يتّربحون” قادة الشرعية”الوجه الحقيقي لـتكشف هذه المعلومات 

ي يمر األزمة الراهنة وأصبح شغلهم الشاغل هو تكوين المزيد من الثروات المالية دون أن يعبؤوا باألزمة اإلنسانية الت

.2341بها السكان من جّراء الحرب القائمة منذ صيف   

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

ّنهم من تكوين ثروات مالية طائلة .من أجل نهب مقدراته واالستفادة منها على النحو الذي يُمك   
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 الشرعية تشن حرب الخدمات لتعويض

 خسائرها العسكرية

 جديدة على أبناء الجنوب شنت مليشيات الشرعية حرباً 

وقودها الخدمات هذه المرة بعد أن فشلت في استهداف 

العاصمة عدن عسكرياً، وهو أمر عهدت عليه في مرات 

ة عديدة تعرضت فيها النتكاسات بمواجهة القوات المسلح

الجنوبية التي لقنتها هزائم متتالية على مدار العامين 

 الماضيين.

واجد عناصرها في هيئات وتستغل الشرعية استمرار ت

حكومية بالعاصمة عدن من أجل إرباك المواطنين الذين 

لحاجة يقفون بكل قوة خلف قيادتهم العسكرية، وهو ما يفرز ا

إلى ضرورة تطهير هذه المؤسسات من فلول اإلخوان الذين 

يض ينشطون في مثل هذه األوقات كأحد الحلول البديلة لتعو

يداً وأنها تجيد اختراق خسائر اآلالت العسكرية، تحد

ا المؤسسات الحكومية ولديها خالياها النائمة التي توظفه

 بشكل جيد في مثل هذه األزمات.

أعلن  ويعًول الكثير من أبناء الجنوب على اإلدارة الذاتية التي

التي عنها المجلس االنتقالي في الجنوب قبل شهر تقريباً، و

 ة ظلت الشرعيةتحاول إحداث اختراقات في مجاالت مختلف

تطال مهيمنة عليها طيلة السنوات الماضية، وبالتأكيد فإنها س

نوات عناصر اإلخوان الذين عاثوا فساداً في الجنوب طيلة الس

ن الماضية لتحقيق أهداف سياسية تصب في صالح اليم

 الشمالي في خضم المعارك التي خاضها مع الجنوب.

 ل أزمة الكهرباءوتحاول الشرعية إيصال رسائل عدة من خال

 التي عانت منها العاصمة عدن وكثير من محافظات الجنوب

ها خالل األيام الماضية، إذ أنها تريد التأكيد على أن خسائر

د العسكرية من الممكن تعويضها بشن حرب الخدمات التي ق

واجهة تؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة، وأنها في م

ذي وفقها من اتفاق الرياض الشاملة مع الجنوب ولن تغًير م

جانب أفشلته منذ التوقيع عليه في شهر نوفمبر الماضي، ب

أنها تسعى إلفشال جهود التحالف العربي ودولة اإلمارات 

على وجه التحديد التي تسعى إلنهاء مشكالت الكهرباء 

 بالجنوب مع حلول فصل الصيف

 

 

  

 
 
 
 

 

وفاة في #عدن خالل شهر مايو المنصرم 4٢11  

شف مصدر في مصلحة األحوال المدنية، بالعاصمة عدن، عن عدد الوفيات في شهر مايو الماضي.ك  

  

حالة. 4681وقال إن حاالت الوفاة في مختلف مديريات عدن، بلغت   

  

 ووثق إحصاء لحاالت الوفاة، تفاقهما خالل النصف األخير من مايو الماضي، على النحو األتي:
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سياسي سعودي يوجه اتهاماً 
لقيادات في حزب المؤتمر 

 الشعبي العام

وجه كاتب سياسي سعودي اتهماً لقيادات في حزب المؤتمر 

ة، رغم الشعبي العام بارتباطهم بمليشيات الحوثيين االنقالبي

 تواجدهم في الرياض واالمارات

قون اعضاء المؤتمر ) المنش:”العقيلي وقال السياسي سليمان 

وحيد او المستقلون ( الذين غضبوا عندما الححنا عليهم بأهمية ت

حزب المؤتمر الشعبي ال يماننا بخبرته وقدرته على ادارة 

”.المرحلة اليمنية الدقيقة لو توحدت قيادته!  

 وتساءل العقيلي عن عدم اقدام الحوثيين على االعتداء على

لمؤتمر وتدمير منازلهم مثلما فعل مع قيادات بعض قيادات ا

 مؤتمرية أخرى .

عتد لماذا الحوثي لم ي:”نسألهم سؤاالً بريئاً :”واضاف العقيلي 

ن على منازلهم في صنعاء ولم يصادرها مثلما فعل مع مؤتمري

”.آخرين ؟!  

 

 

 

 

 

 

 

 

تطهير وادي سال بأبين وطرد 
 مليشيا الشرعية منه

خميس اإلنتقالي الجنوبي صباح اليوم الاستكملت قواو المجلس 

مة تحرير وادي سال، في محافظة أبين، من تواجد مليشيا حكو

 الشرعية.

عد وطردت القوات الجنوبية المليشيات اإلرهابية، من الوادي، ب 

معارك استمرت ست ساعات، تكبدت خاللها األخيرة خسائر 

 كبيرة، إلى مناطق بالقرب من قرن الكالسي.

مشاركة أنباء عن رفض عناصر بالمليشيا في شقرة ال وتواترت 

ن في أعمال القتال بمنطقة الطرية، وسط اتهامات بالخيانة بي

.صفوف قيادات مليشيات اإلخوان اإلرهابية على الجبهة  

 
 

 مفاجأة في الجريمة العنصرية بـ #أميركا.. الشرطي
 وضحيته عمال معا

يريك بمقتل األميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد رجل الشرطة دال تزال مالبسات األحداث المرتبطة     

 تشوفين، تتكشف شيئا فشيئا، حاملة معها العديد من المفاجآت، أبرزها أن االثنين عمال معا في مكان واحد.

تملكه،  ذي كانتوأوضحت مايا سانتاماريا، أن الشرطي األبيض وضحيته الرجل األسود، عمال معا في الملهى الليلي ال

الذي ُعرف بابتسامته الدائمة.” الرجل العظيم”واصفة جورج فلويد بـ  

ا واسعا في وكان مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال فلويد على يد رجل الشرطة ديريك تشوفين، قد أثار غضب

وتا، ميركا، خاصة في مدينة مينيسالواليات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندالع اعمال شغب في أ

 حيث وقعت الحادثة.

طيع التنفس. وقد وظهر تشوفين في الفيديو وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد األخير قائال إنه ال يست

 لكن دون وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي االبتعاد عن فلويد كي ال يختنق،

 جدوى.

ر، كان ، قالت سانتاماريا إن الملهى الليلي الذي كانت تملكه، وقد باعته قبل أشه”سي إن إن“وفي مقابلة مع شبكة 

 يحيي حفال كبيرا مساء كل ثالثاء، وقد عمل فلويد هناك خالل تلك األيام، كرجل أمن.

 ن، أي كان يساعد في حفظ األم”دمةرجل شرطة خارج الخ“عاما، بصفته  42أما تشوفين فقد عمل هناك على مدار 

 هناك خارج ساعات عمله كشرطي.

م الثالثاء. لن أقول بأنهما كانا يعرفان بعضهما. لقد عملنا جميعا مع بعضنا البعض في وقت ما، خاصة في أيا“وقالت: 

”.كنا نعمل كلنا كفريق واحد  

”.يعي( أن يكونا قد التقياعملنا جميعا مع بعضنا البعض في بعض الليالي، )ومن الطب“وأضافت:   

صرخ على بقيت أ“وأشارت سانتاماريا إلى أنها شعرت بالصدمة لدى مشاهدتها مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، قائلة: 

”.هاتفي مطالبة إياه )تشوفين( باالبتعاد عن فلويد. إنه أمر مريع وال يمكن وصفه بالكلمات  

ل المسكين الذي كان تطيع أن أصدق أنه لم يتحلى باإلنسانية ليستجيب للرجمن معرفتي بتشوفين، فإنني ال أس“وتابعت: 

”.يتوسل للحصول على الهواء  

ي وقت يذكر أن الشرطة اعتقلت تشوفين، الجمعة، ووجهت له تهمة القتل غير العمد، بعد أن أعلنت السلطات المحلية ف

 سابق توقيفه عقب إقالته من مهامه.

شرطيين شاركوا في الواقعة، وتم االستغناء عنهم 1ن وكان تشوفين واحدا من بي   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفجير انبوب النفط في مديرية حبان بشبوة

 أفادت مصادر محلية أن مجهولين استهدفوا مساء األحد، خط أنبوب النفط في محافظة شبوة.

بمنطقة  هدف خط أنبوب النفطوبحسب المصادر فإنهم سمعوا صوت انفجار عنيف ناتج عن العمل التخريبي الذي است

 عماد في مديرية حبان.

لطة المحلية وتتعرض أنابيب النفط في شبوة إلى العديد من االعتداءات المتكررة من قبل مسلحين مجهولين تصفهم الس

 بالمخربين يحاولون استهداف استقرار المحافظة ونشر الفوضى
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عد تعزيزات للشرعية الى شقرة ب

 فشل التهدئة

اإلتفاق تواصل الشرعية تعزيز مليشياتها في أبين دون مباالة ب

ل في المبرم في الرياض ووساطات القبائل لتهدئة الوضع والدخو

 مفاوضات سياسية.

 وتجاهلت الشرعية كل مساعي السالم دافعة باعداد كبيرة من

.قواتها صوب مدينة شقرة لمواجهة قوات اإلنتقالي الجنوبي  

ة تعزيزات عسكرية لمليشيا الشرعي ان وقالت مصادر محلية

ات مرت بمدينة المحفد تضم ناقالت الجند واخرى محملة بالدباب

 في طريقها صوب مدينة شقرة

 

 

 

 

 

 

ض شبوة: ميلشيا #االصالح تفر

إتاوات إضافية على باعة القات 

هود بميفعة تحت مبرر تمويل المج

 الحربي بـ #شقرة

ت ح بمديرية ميفعة فرضقال مواطنون ان ميلشيا حزب اإلصال

هدف زيادات مالية إضافة للضرائب السابقة على بائعي القات ب

 تمويل المجهود الحربي بشقرة ، حيث احتج باعة القات على

ا بالغير االتاوات المالية المضافة عليهم من قبل الميلشيا واصفيه

لغاء مقبولة ومبررة حيث رفضو بيع القات في األسواق حتى ا

لمفروضة عليهم .الزيدات ا  

  

قاً ويتم تضريب القات حسب توجيهات المحافظ بن عديو ساب

جهود بدفع عشرة آالف ريال لكل بندل ، فيما الزيادة الجديدة للم

ف ريال الحربي بلغت ضعف الزيادة السابقة اي يتم دفع عشرة أل

ود للبندل الواحد للمحافظة وعشرة آالف ريال اخرى تذهب للمجه

يا اإلصالح بشقرة وكلها في ضهر المواطن .الحربي لميلش  

  

واستنكر المواطنين هذه االعمال الميلشاوية من قبل قوات 

يين اإلصالح التي تتوافق مع تصرفات وعنجهية ووقاحة الحوث

داعين الجهات المعنية الى إيقاف هذا االستهتار من قبل هذه 

افظة في حالميليشيات التابعة لحزب اإلصالح وتسخير إيرادات الم

الخدمات الصحية والكهرباء وغيرها من الخدمات التنموية 

رحلةالهامة التي تفتقرها المحافظة في هذه الم  

 
 
  

 إصابة مسؤول رفيع في محافظة لحج بفيروس كورونا

بح بذلك أصيب نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في أمن محافظة لحج زاهي النفيلي بفيروس كورونا المستجد ليص

 أرفع مسؤول أمني بلحج يصاب بالوباء.

الفتا إلى أنه يخضع للحجر الصحي داخل منزله. 4١وقالت مصادر طبية أن النتائج األولية تؤكد اصابته بالوباء كوفيد   

 وحسب المصادر فان النفيلي يتواجد حاليا في الحجر الصحي بعد تاكيد اصابته بالفيروس

لحماية  ات الصحية مسؤولية التهاون بحياة الناس وعدم اتخاذ التدابير الالزمةواكدت المصادر ان النفيلي حمل السلط

 المجتمع من الفيروس

في ظل تستسر تلجأ  4١في سياق متصل تشهد مديريتي الحوطة وتبن ارتفاعا في عدد حاالت الوفيات بالفيروس كوفيد 

.إليه العديد من األسر بشأن الجائحة  

  

 

 

 
 
 
 
 

ي: الشرعية مرفوضة شماال وجنوباقيادي في اإلنتقال  

لى اكد عضو هئية رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي فضل الجعدي ان ادوات غير مؤهلة اخالقيا ووطنيا ،هيمنت ع

 الشرعية حتى فقدت شعبيتها شماال وجنوبا وصارت عنوانا للفساد والفشل والهزائم.

تجربتها منت على الشرعية ادوات غير مؤهلة اخالقيا ووطنيا ،إليها : هي” : “تويتر“وكتب الجعدي في تغريدة له على 

كانت في االغتياالت وتوظيف المساجد لجمع تبرعات وارهاب الخصوم وتمويل مشاريعها ،اضافة الى صف من 

”.االنتهازيين  

اد فسولذلك وصلت الشرعية الى الحد الذي فقدت به شرعيتها شعبيا شماال وجنوبا وصارت عنوانا لل“واردف : 

”.والفشل والهزائم.!  

ب في وفي تغريدة اخرى اوضح الجعدي ان قوى الشر التي تحلم باقتحام العاصمة عدن تستخدم كل الطرق واالسالي

 حربها القذرة ، ووضع الكهرباء في العاصمة عدن هو جزء من هذه الحرب .

رف نا للحالة االنسانية او االوبئة وتتصواشار الى ان هذه القوى ال تملك شرف واخالقيات المحاربين وال تقيم وز

.كعصابة مجردة من اي قيم ، وهي كذلك بالفعل  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا مقاومة شبوة تشن هجوماً عنيف على موقع تمركز ميلشي

 حزب اإلصالح اإلخوانية بمديرية ميفعة

نيف فجر اليوم( هجوماً عشنت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة بعد منتصف ليلة أمس )الساعات األولى من 

 على موقع تمركز ميلشيا حزب اإلصالح اإلخوانية بمديرية ميفعة .

يا حزب وقالت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة استهدفت موقع لمصون شرق مديرية ميفعة الذي تتمركز فيه ميلش

وعة .الصاروخية واألسلحة الرشاشة المتن RBGاإلصالح اإلخوانية مستخدمين قذائف الـ   

يلشيا واضافت المصادر أن االشتباكات استمرت ألكثر من نصف ساعة مخلفٍة إصابات محققة ومؤكدة في صفوف الم
  حيث شوهدت سيارات اإلسعاف تهرع مسرعة إلى الموقع
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بية ناشط سياسي: القوات المسلحة #الجنو
 جاهزة لسحق مليشيا اإلخوان

هابية شيا اإلخوان اإلرقال الناشط السياسي علي األسلمي، إن ملي

 مصممة على الحرب ، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة الجنوبية

 لسحقهم.

الخالصة، اإلخونج ”: “تويتر“وكتب عبر تغريدة له على 

مصممين على الحرب مهما كلفهم الثمن، أمرهم ليس بأيديهم 

قاقات يصعب عليهم اتخاذ القرار، قادم األيام سنسمع ونشاهد انش

ة جناح الرئيس هادي وجناح اإلخونج القطري في الشرعي

”.التركي  

مع هذا الجيش الجنوبي جاهز لهم سيلقنهم دروس :”وأضاف 

”الحرب الحديثة كما فعل في األيام السابقة وأكثر  

 

 

 

 
 

تجدد المعارك في أبين واعادة اغالق طريق 
 زنجبار شقرة

فتح  اعيد صباح اليوم األحد اغالق طريق زنجبار شقرة وذلك بعد

 استمر السبوع كامل .

لك وقالت مصادر عسكرية أن الطريق اعيد إغالقه اليوم األحد وذ

من جهة وقوات ” الشرعية“بعد تجدد المعارك بين قوات 

من جهة أخرى .”االنتقالي“  

ي وفتح الطريق بعد أن كانت لجنة وساطة محلية قد نجحت ف

ت قواوقت سابق في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين 

جددا الجيش واالتتقالي استمرت طوال أيام العيد قبل أن يغلق م

 بعد أن تجددت المعارك اليوم األحد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رعية المقاومة الجنوبية تنفذ كمين لتعزيات الش
 القادمة من عتق الى شقرة

ة على تعزيزات عسكري  شنت المقاومة الجنوبية هجوم مسلح

رية وذلك في منطقة ضيقه بمديقادمه من مدينة عتق الي شقرة 

 المحفد في محافظة ابين.

تل وأكد مصدر مطلع أن المقاومة الجنوبية قامت بكمين مسلح لر

 عسكري كان في طريقة الى شقره.

اصر وأضاف المصدر أن الكمين أسفر وقوع قتلى وجرحى في عن

مليشيا االخوان القادمة من مأرب مشيرا الى أن االشتباكات 

حظة كتابة الخبرالزالت حتى ل  

 
 

مواطنون يطردون جنود سعوديين سخروا من 
السقطريات بأحد أسواق الجزيرةالنساء   

جنوب اليمن على البحر العربي بطرد مجموعة من  سقطرىعاصمة جزيرة  حديبوقامت مجموعة من شباب مدينة 

ذلك بعد التعارك معهم باأليدي.و” قوة الواجب”لـالجنود السعوديين المتواجدين في الجزيرة التابعين   

في أحد ” قوة الواجب السعودي“باأليدي بين مجموعة من الشباب وعدد من جنود وقالت مصادر محلية إن عراكاً 

لسوق وسط بين الطرفين أدت إلى تطور األمر وقيام الشباب بطرد الجنود السعوديين من ا مالسناتسبقه  حديبوأسواق 

 تبادل التهديدات.

يهن وعلى أبناء وقالت المصادر إن خلفية العراك تعود لقيام الجنود السعوديين بمضايقة النساء في السوق والتعليق عل

ردهم من كافة بعبارات استهزاء وسخرية، وهو ما دفع بالشباب في السوق إلى تأديب الجنود السعوديين وط سقطرى

 السوق.

كمة بخط الجزيرة االستراتيجية في البحر العربي والمتح سقطرىبيل وفرضت السعودية وجودها العسكري على أرخ

لحة تم وجودها وحاولت دعم مليشيات مس أبوظبيالتجارة الدولية العابر بين شرق العالم وغربه، وذلك بعد أن فرضت 

تباع لعسكرية وأاستقدامها من خارج الجزيرة وهو ما أدى إلى تصاعد الصراع وحدوث اشتباكات بين قوات الشرعية ا

بين  المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي لتتدخل الرياض بعد ذلك وتفرض وجودها عسكرياً كحل وسط

.الطرفين  

 

 
 
 
 
 
 

ب أقارب جنود بخفر السواحل يبلغون عن إختفائهم عق
 هجوم على نقطة مراقبة في سيحوت في #المهرة

السواحل عن اختفاء ابنائهم عقب نجاتهم من هجوم شنه مسلحون  ابلغ اقارب ثالثة جنود من افراد قوات خفر

 مجهولين على نقطة حماية ومراقبة في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة.

ماضي وذكر األهالي في بالغ صحفي بان العملية التي نفذها مسلحون قبليون في ساعة متأخرة من ليل الخميس ال

عتاد وال  لخفر السواحل الذي كان يتواجد فيه حينها ثالثة جنود فقط من غيرواستهدفوا من خاللها موقع مراقبة تابع 

 تعزيز عسكري اسفر عن السيطرة على الموقع وتدميره.

ي ولفت اقارب الجنود الى ان ابنائهم الذين كانوا مرابطين في الموقع وهم عبدالجبار خنبش وعزوز مدهش الطمير

منه عقب نفاد ما بحوزتهم من ذخيرتهم وذهبوا لإلحتماء بقاعدة المطار وجميل محمد هندي قد تمكنوا من الخروج 

باب هذا حيث تتواجد هناك القوات السعودية التي بدورها قامت بأحتجاز الجنود الثالثة الناجين دون ان تفصح عن اس

 اإلجراء

 

 
 
 
 
 
 

باء تزامًنا مع موجة الحر الشديد.. إنقطاع تام للكهر
 في #عدن

اليوم السبت.  الكهربائّي عن عموم مدينة عدن منذ فجرإنقطع التيار   

 وقال مواطنين بعدن، أن التيار الكهربائّي انقطع عن المدينة بشكل كامل.

 وتراجعت إمدادات الكهرباء بشكل كبير مؤخًرا.

الكهرباء أن االنقطاع سببه خلل فني  وأرجع مسؤولون في مؤسسة  
 
 
 

 


