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م 0202 \ 6 \ 31والعشرون  السابعلعدد ا  

ثر بن عديو يرفض صرف مرتبات أك
معلم متعاقد ب #شبوة 055من   

 

ة اإلنتقالي الجنوبي: جيش الشرعي
خليط من القاعدة والمرتزقة 

 والبالطجة
 
 

 الشرعية تدفع بتعزيزات من مأرب
 لقمع قبائل شبوة

 

دفع قيادة اللواء الثاني عشر صاعقة ت
نبتعزيزات عسكرية إلى جبهة #أبي  

 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

ةالسيد يتوعد بإقتحام مدينة شقر  
 



 
              

 

 2ه صفح

رب الشرعية تدفع بتعزيزات من مأ
 لقمع قبائل شبوة

فع قالت مصادر محلية بقيام مليشيات االخوان بالد 

ين تعزيزات كبيرة من مأرب باتجاه شبوة على وقع التصعيد ب

بقيادة  والقوات الخاصة التابعة لمليشيات االخوانقبائل المحافظة 

 عبدربه لعكب .

وات المصادر قالت ان تعزيزات كبيرة من الشرطة العسكرية والق

. الخاصة والمنشآت تحركت من مأرب الى مديرية جردان بشبوة  

ومن المتوقع ان تسلك القوات العقبه القريبة من مطارح ال 

 عبدالحق .

ز شيات لعكب انسحبت من شقرة لتعزيذكر ان قوات من مليي

 مليشياتها في شبوة .

وكانت بلدة جردان قد شهدت يوم امس توترا بين القبائل 

ة ومليشيات االخوان على اثر قمع المليشيات لفعالية سلمي

القوات  تطورت الشتباكات مع القبائل قتل على اثرها شقيق قائد

.الخاصة بالمحافظة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبير سعودي يطالب بطرد مليشيا
 اإلخوان من اليمن

ي، طالب الخبير األمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمر

.اليوم الجمعة، بطرد جماعة اإلخوان اإلرهابية من اليمن وليبيا  

اطردوا اإلخوان وأمراء ”: تويتر“كتب عبر تغريدة له على و

“الحروب من اليمن وليبيا لكي تتنفسوا الحرية   

 
 
 
  

تؤمن خط سير اطقم مليشيات االصالح 
 قيادات إخوانية فرت من شقرة إلى شبوة

 كشفت مصادر محلية بمديرية احور محافظة أبين ان قيادات عسكرية إخوانية فرت من مدينة شقرة 

ط بين عدن اليوم الجمعة عبر الطريق الساحلي الدولي الرابالساحلية الواقعة تحت سيطرت مليشيات اإلصالح اإلخوانية 

 احور المكالء وهي في طريقها إلى محافظة شبوة التي تسيطر عليها مليشيات اإلصالح اإلخوانية.

ة وبحسب المصادر ان اطقم عسكرية معززة بجنود من مليشيات اإلصالح اإلخوانية كانوا يقومون بحماية وحراس

رة أحور تقل قيادات عسكرية اخوانية فرت من شقرة عبر الطريق الساحلي الدولي الرابط بين شقسيارة نوع برادو 

 شبوة المكال .

نذ فجر يوم وتشهد جبهات القتال بين القوات الجنوبية ومليشيات اإلصالح اإلخوانية مواجهات عنيفة اشتدت ضراوتها م

 أمس الخميس حتى اليوم الجمعة .

الح التي سيطرت على وادي سال وعدد من بطون الشعاب في قرن امكالسي مليشيات اإلص وكبدت القوات الجنوبية

 العشرات من القتلى والجرحى في صفوف مليشيات اإلصالح اإلخوانية الماربية .

ن منذ يشهد الطريق الساحلي الدولي الرابط بين عدن ابين شقرة أحور شبوة المكالء اغالق تام أمام حركة المسافريو

ساحلية ت الصباح الباكر بسبب ضراوة المعارك التي يتقدم فيها الجيش الجنوبي. على مشارف بلدة شقرة الساعا

 الواقعة تحت سيطرت مليشيات اإلصالح اإلخوانية الماربية 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

ين مليشيات االخوان تستأنف اختطاف مواطن
 من ابناء لحج والضالع

شبوة أمس والسلطات األمنية في #أفادت مصادر محلية بقيام مليشيات القوات الخاصة التابعة لعبدربه لعكب  

كد الخميس باختطاف مواطن من الضالع، كان متجه إلى منفذ الوديعة الستقبال عائلة شقيقه في خطوة اخرى تؤ

تطف هو استمرار مليشيات االخوان بشبوة بالتقطع للمواطنين بناء على هوياتهم وانتماءاتهم القبلية والمواطن المخ

 ناصر مثنى الثوير .

شخص من أفراد لواء بارشيد قبل اسبوعين على  05واقعة االختطاف بعد يوم من تبني محافظ شبوة خطف  وتأتي

 الخط الساحلي بشبوة .

الضالع  الناشط الشبواني عادل بكران قال ان ماتقوم به سلطات اإلخوان في شبوة من اختطاف للمارة المنتمين لمناطق

.وردفان ويافع بالهوية عار على شبوة اجمع  

ليهم واكد بان هذه الفئة الفاجرة حسب وصفه تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولم يتبقى اال ان تندلع ثورة من جهنم ع

 لتحرقهم..

 وتسائل اين أبناء شبوة مما يحدث، بعد تبني المحافظ ابي رغال عمليات الخطف ؟.

الصبيحة كانوا مارين بعتق ذكر ان ذات المليشيات كانت قد اختطفت يوم امس مواطنين اثنين من ابناءي  

 



 
              

 

 3ه صفح

يا خسائر فادحة تتكبدها مليش
#االصالح في مواجهتها مع 
 االهالي في جردان #شبوة

 
لخاصة تشهد مديرية جردان بشبوة توترا كبيرا بعد اقتحام القوات ا

 التابعة لإلصالح للمديرية صباح اليوم الخميس.

 اديوحدثت معارك ضارية بين األهالي، والقوات الخاصة، أسفل و 

بيرة جردان على الخط العام، تكبدت مليشيا اإلصالح فيها خسائر ك

 في العتاد واألرواح.

ل حيث تم احراق طقم للقوات الخاصة، واالستيال على طقم اخر خال

 تجدد االشتباكات في وادي جردان بين القوات الخاصة واألهالي.

الل وإصيب شخص يدعى علي ناصر بن لخضر من أبناء المنطقة خ

الشتباكات.ا  

هذا وقد حاولت عدة أطقم الهروب من سوق جردان باتجاه عتق عبر 

 عقبة العلهانة، قبل أن يتصدى لها أبناء المنطقة ويمنعوهم من

 الهروب.

 وال تزال القوات الخاصة محاصرة من قبل أبناء جردان في السوق
 ومبنى المجلس المحلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمين محكم يستهدف 
ةقوات للشرعية في مودي  

اكدت مصادر محلية في مديرية موديه ان المقاومة  

ومة من الجنوبية تمكنت من تنفيذ كمين محكم لمليشيا االخوان المدع

” .ذراع الذنو “#قطر في منطقة   

دة ان الكمين استهدف اطقم عسكرية كانت عائ  وقالت مصادر خاصة

 من شقرة صوب #شبوة، حيث تم احراق طقم وقتل عنصرين من

يشيا واصابة عدد آخر .عناصر المل  

وديه يأتي هذا الكمين عقب اغتيال قائد الحزام االمني في مديرية مو

ي نصر نصيب برصاص عناصر مليشيات االخوان التي تقاتل ف

 #شقرة 

 
 
 
 
 

وات اشتباكات مسلحة بين أبناء شبوة والق
 الخاصة التابعة لإلصالح

إلصالح، اندلعت اشتباكات في مديرية جردان محافظة شبوة بين أبناء المديرية والقوات الخاصة التابعة ل 

لق أحد القرون المطلة على السوق.بعد محاولة مجموعة من القوات الخاصة تس  

 وتركزت االشتباكات في السوق، وبالقرب من مركز الشرطة القديم، ومبنى المجلس المحلي للمديرية.

ة، وداهمت القوات الخاصة المديرية عند حوالي التاسعة صباح الخميس المديرية إثر إعالن عدة مكونات مجتمعي

شكل عام، لمديرية الجتماع عام ألبناء مديرية جردان، والمديريات الشرقية بوقيادة المجلس االنتقالي الجنوبي في ا

لعبثية في لمناقشة االنتهاكات التي تمارسها القوات الخاصة بحق أبناء محافظة شبوة، والزج باألطفال في الحروب ا

 محافظة أبين.

سوق، ومداخل وادي جردان، ثم وتمركزت القوات الغازية في سوق جردان، وبالقرب من القرون المطلة على ال

 انسحبت إلى المجمع الحكومي، وماتزال مرابطة فيه.

ن وخالل دخولها إلى سوق المديرية، اشتبكت مع عدد من أبناء المديرية، أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة اخر م

 أبناء قبيلة آل ضباب، كما قتل جندي، وأصيب آخر وتم نقلهم إلى مدينة عتق.

ام الذي لعقبيلة آل ضباب وعدد من أبناء مديرية جردان إلى منطقة شق بن ضباب، وقطعوا الطريق اوتوافد أبناء 

قيربط جردان، بمدينة عت  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة اغتيال قائد قوات الحزام األمني في مودي
 وبن بريك يعلق على الحادثة

فرار.دية نصر الصالحي والذو بالاغتال مسلحون اليوم الخميس قائد قوات الحزام األمني السابق في مو   

األمني  وعلق الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي على اغتيال القائد السابق للحزام

 بمودية.

يدان شهيد يتبع شهيد.. مع كل انهيار لإلخونج في م قال فيها:” تويتر“وكتب بن بريك تغريدة على موقع 

غتياالت.المواجهة، يحركون خاليا اال  

هظا، وأضاف: اغتيال قائد الحزام األمني في موديه نصر الصالحي من قبل عناصر حزب اإلرهاب سيكون ثمنه با

 وردنا في الميدان، ال الغدر.

”.بهة أبينالصورة للشهيد الصالحي مع الشهيد نبيل بمعارك ج“وتابع في تعليق على صورة نشرها مع التغريدة:   

ا والزالوا دة أخرى قائال: آل صالح األبطال في موديه قدموا الشهداء شهيد تلو شهيد، كانووأردف بن بريك في تغري

مع سائر قبائل موديه شوكة في حلوق اإلرهاب، كما كانوا بصمود ضد الحوثي عند زحفه على موديه، وقد 

قبلهم اللهشاركتهم شخصيا المواجهات ضد الحوثي في عكد واستشهد بجواري خيرة الرجال من آل صالح ت  

 
 



 
              

 

 4ه صفح

 نبيل“بسبب صورة للشهيد 
ح مليشيات االصال”..القعيطي

ان سلط“بشبوة تختطف الطفل 
”باعوضة  

 
ا منذ اختطفت عناصر مسلحة تتبع مليشيات االخوان المدعومة قطري

من مدينة جول الريدة مديرية   عام 41يومسن، طفل يبلغ من العمر 

 ميفعة محافظة شبوة.

 مليشيات االخوان اختطفو الطفل سلطانوقالت مصادر محلية إن 

يطي.العلوي باعوضة بسبب رفعة صورة الشهيد نبيل حسن القع  

ن واشارت المصادر الى ان مليشيات االصالح اقتادت الطفل سلطا

 باعوضة الى جهة مجهولة.

ختلفة وكثفت مليشيات االخوان، من عمليات االختطافات بحق فئات م

نها وب عامة تحت ذرائع مختلفة من بيمن أبناء محافظة شبوة والجن

اليواعالم الجنوب وقيادات االنتق  رفع صور الشهداء الجنوبيين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يود قوات اإلنتقالي تسيطر على جبل س
 في أبين

وبية قال المتحدث الرسمي لمحور أبين محمد النقيب، أن القوات الجن

دة.الباسلة، نفذت اليوم عميلة عسكرية نوعية من محاور ع  

يطرت بإحراز تقدم ميداني كبير، حيث س  وأضاف، أن العملية تكللت

برزها القوات المسلحة الجنوبية على مساحات واسعة وإستراتيجية أ

”.جبل سيود“  

وان دمرت العديد من آليات مليشيا اإلخ  وتابع، أن القوات الجنوبية

 منها دبابتين وعربات وأطقم مصفحة.

لى عشرات القتم محور أبين، عن وقوع وأفاد المتحدث الرسمي باس

والجرحى من المليشيات االخوانية اإلرهابية، حيث أغلبهم من 

  صعدة ومأرب والجوف وعمران –محافظات شمالية 

 

يزات قيادة اللواء الثاني عشر صاعقة تدفع بتعز
 عسكرية إلى جبهة #أبين

م، بكتيبة 0505يوليو  45ألربعاء الموافق دفعت قيادة اللواء الثاني عشر صاعقه جنوبية صباح اليوم ا 

يخ سالم عسكرية بكامل عدتها وعتادها ومقاتليها تعزيزاً لمواقع القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في جبهة الش

 بمحافظة أبين.

التي  عسكريةبان هذه التعزيزات ال  وفي تصريح أكد فيه العميد عبده ناصر األزرقي قائد اللواء الثاني عشر صاعقه

ة المناطه دفع بها اللواء الثاني عشر صاعقه الى جبهة الشيخ سالم بأبين تأتي في إطار المهام الوطنية والقتالي

كرية بقيادة اللواء لمساندة ودعم وتعزيز القوات الجنوبية المرابطة في جبهات أبين وتلبية للمتطلبات العس

 المهام القتالية على أكمل وجه في مواجهة المليشيات الضرورية التي تمكن أبطال وصناديد الجنوب من اداء

هله االخوانيه اإلرهابية التي لم تجنح للسالم وتحاول مراراً وتكراراً اإلعتداء على قصف المواطنين والقرى اآل

 بالسكان محاولة العوده نحو العاصمة عدن.

ل أبطال اللواء الثاني عشر صاعقة وك وثمن العميد عبده ناصر األزرقي تضحيات وصمود واستبسال جنود وأبطال

كل جبهات القوات الجنوبيه المشتركه بمختلف تشكيالتها المرابطين بكل جبهات أبين الصمود والثوره والتحدي و

اية الجنوب وأشاد بالدور النضالي لكل الرجال االبطال الذين نذروا حياتهم لخوض معارك الشرف والبطوله ولحم

حياضه وتربته والدفاع عن مكتسباته.ثغور الوطن والذود عن   

الجنوبية  العميد األزرقي أوضح ان التعزيزات التي دفع بها تأتي بحسب توجيهات القياده العليا للقوات المسلحة

هاب ممثله بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي للتصدي لفلول المليشيات االخوانيه االرهابيه وإلجتثاث االر

يجية والتصدي ورفد هذه الجبهة وتحصينها وفق استرات  لخوض معركة الشرف والبطولهو   والجماعات االرهابيه

 عسكرية مدروسة ومنظمة.

هذه الجبهة  وأختتم قائد اللواء الثاني عشر صاعقه جنوبيه حديثه بأن قيادة اللواء ستبذل كل جهودها لتعزيز ورفد

وقبائل  ال ابطال القوات المسلحة الجنوبية وأبطالوغيرها من الجبهات بالمقاتلين مشيداً بثبات وصمود واستبس

صارات محافظة أبين التي لقنت المليشيات اإلخوانيه اإلرهابيه اقسى الدروس ومرغت انوفهم التراب وحققت انت

لمحاوالت كبيرة وكبدت مليشيات االخوان األرهابيه خسائر كبيره وفادحة في األرواح والمعدات العسكريه خالل كل ا

هابيه الت التي حاولت من خاللها صنع انتصارات وهميه وأخرها معركة األمس ولن ترى تلك المليشيات اإلروالتسل

  الغازيه إال الموت من فوهات بنادق ابطال القوات المسلحة الجنوبية وستكون صحاري ورمال أبين مقبرة لهم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصرف الصحي يغرق أكبر أسواق #عزان_شبوة

ي مدينة ل السلطات المحلية بالمحافظة تفاقمت اليوم األربعاء، أزمة مياه الصرف الصحي بأكبر سوق فوسط تجاه

 عزان بمديرية ميفعة في محافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة مليشيات اإلخوان اإلرهابية.

ليشيا موطفحت مياه الصرف الصحي في السوق، دون أي تحرك من مسؤولي السلطة المحلية التي تسيطر عليها 

 اإلخوان اإلرهابية التابعة لحكومة الشرعية

 
 

 



 
              

 

 5ه صفح

ا خبير عسكري: يحذر من خالي
نائمة في #جعار و #زنجبار 

 تخدم الغزاة

الد قال الكاتب والمحلل العسكري الجنوبي العميد خ 

قرة النسي بأن الشرعية تريد جبهة قرن الكالسي في مدينة ش

تحقيق مكاسب.بمحافظة أبين مثل جبهة نهم لالسترزاق و  

هم جبهة بالنسبة ل” : “تويتر ” في تغريدة له على   وقال النسي

قرن الكالسي يريدونها مثل جبهة نهم لالسترزاق وتحقيق 

”.مكاسب في أماكن اخرى مثل شبوة وصحراء حضرموت  

وأشار إلى أنه ومن اجل ان تستمر معاركهم وانتصاراتهم 

ما ي جعار وزنجبار وما حولهالوهمية اعالمياً لديهم خاليا نائمه ف

 ويجب االنتباه لهذه الخاليا النائمة هي الخطر الحقيقي

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتقالي الجنوبي: جيش 
الشرعية خليط من القاعدة 

 والمرتزقة والبالطجة

 اتهم المجلس اإلنتقالي حكومة الشرعية التي يدعمها التحالف

عدة القا” العربي بتكوين جيش خليط من التنظيمات اإلرهابية

والمرتزقة والبالطجة” وداعش  

مى وقال نائ المجلس االنتقالي الشيخ هاني بن بريك أن ما يس

ن بالجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية اإلخوانية خليط م

 أفراد القاعدة والمرتزقة والبالطجة.

د قال فيها: حش” تويتر“وكتب بن بريك تغريدة على موقع 

م الوطني هو خليط من أفراد تنظي اإلخونج أو ما يسمى الجيش

القاعدة، ومرتزقة بالطجة مطلوبين أمنيا، وجنود رسميين 

 يخشون قطع الراتب يساقون للموت العقيدة والقضية،

 وأضاف: وضباط ينهبون رواتب الجميع تملؤهم روح االنتقام

.والنهب، والمتحكم الرجل الَهِرم الذي لم يتعض بكل العبر  

 
 
 

 
 
 

 

بهةات الجنوبية بأبين يكشف اخر مستجدات الجمتحدث القو  

ين.اخر مستجدات جبهة اب” محمد النقيب“كشف المتحدث الرسمي بأسم القوات الجنوبية في جبهة أبين    

ة المؤلم تستدرك تناوش المليشيات االخوانية االرهابية بنيرانها عن بعد وبرد قواتنا الجنوبيوقال النقيب في تغريدة له: 

يئون من مرابضها بجبهات مارب والجوف والبيضاء ومخازن معسكراتها بس  يشيات ان اسلحتها التي جلبتهاهذه المل

 هي التي تتناوب عليها بالضرب الموجع.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معلم متعاقد ب  055بن عديو يرفض صرف مرتبات أكثر من 
 #شبوة

من  بن عديو رفض صرف مرتبات أكثركشفت مصادر مطلعة أن محافظ محافظة شبوة اإلخواني محمد صالح  

معلم متعاقد من أبناء المحافظة . 055  

ت واوضحت المصادر أن مرتبات المعلمين المتعاقدين بشبوة يتم صرفها من حصة النفط بالمحافظة بعد مماطال

م اضحاً لدعووساطات مع اإلخواني بن عديو ، مفيداً انه منذ اندالع احداث شقرة لم يتم صرف الرواتب في مؤشراً و

 جبهة القتال التابعة لحزب اإلصالح من مخصصات المعلمين المتعاقدين .

ل يعلم ودعت المصادر كل المتشدقين بالتنمية الوهمية والمشاريع الصغيرة الى لفت النظر الى ما هوا اهم من هذا والك

ل تمام اهمية المعلم والجهود الحثيثة التي يبذلها المعلمين في ضل غياب الدولة بشك  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوات الجنوبية تحرر وادي سال بأبين

ن شقرة قال المتحدث اإلعالمي لمحور أبين محمد النقيب سيطرة القوات الجنوبية على مرتفع في وادي سال القريب م

 بأبين، والذي مكنها من السيطرة النارية على الوادي.

من احكام السيطرة  تمكنت قواتنا المسلحة الجنوبية اليوم“قليل :  واكد النقيب في تغريدة عبر حسابه على فيسبوك، قبل

وهو الوادي القريب من مديرية شقرة التي تتمركز فيها مليشيات اإلخوان.”. على مرتفع بوادي سال  

دي سال.وأكد النقيب : أن السيطرة على المرتفع مكنت القوات الجنوبية من السيطرة نارية على ما تبقى من نطاق وا  

لك بعد يوم وامس الثالثاء حققة القوات الجنوبية تقدم في جبهات القتال بأبين، وواصلت التقدم تجاه مدينة شقرة، وذ

 من إفشال تسلل لمليشيات اإلخوان تجاه مدينة جعار

 

 



 
              

 

 6ه صفح

إغتيال مواطن في #شبوة 
 برصاص مجهولين

اطلق مسلحون مجهولون النار، في ساعة متأخرة من مساء 

فعه مواطن وسط مدينة جول الريدة، في مديرية مي االثنين، على

 بمحافظة شبوة اردوه قتيال والذو بالفرار

وكشفت مصادر محلية، عن محاولة إسعاف الضحية )نجيب 

رة مهدي لحمدي باعوضه(، إلى مستشفى عزان في ميفعة، مشي

 إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله.

ق، ني غير المسبووتعاني محافظة شبوة حالة من االنفالت األم

ات وسط تفاقم جرائم القتل واالغتيال التي يقف وراءها عصاب

 تتبع قيادات في مليشيا اإلخوان اإلرهابية المسيطرة على

 المحافظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منصور صالح: #الشرعية هي
من تقف خلف االرهاب 

 واالغتياالت وتمويلهما

وبي الي الجنقال نائب رئيس الدائرة االعالمية بالمجلس االنتق

ان الشرعية هي من تقف خلف االرهاب ” منصور صالح“

 وتموله وكل االغتياالت تمر عبرها.

أغرب ما يطرحه ” : “تويتر“واكد صالح في تغريدة له على 

ال الشرعية بيان إدانة إلغتي  بعض الزمالء هو : لما لم تصدر

”.البطل نبيل القعيطي  

االرهاب وتموله وكل  واشار الى ان الشرعية هي من تقف خلف

ها منها وبالتالي فأي دعوة ل  االغتياالت تمر عبرها وبتخطيط

 لإلدانة هو مساعدة لها للهروب من جرائمها.

.واختتم: لذا ال تطالبوها باإلدانة بل ادعوها لتسليم القتلة  

 

قوات الحزام األمني تعيد قطع الخط في 
 الشيخ سالم بابين

الخط امام المسافرين في منطقة الشيخ سالم بمحافظة ابين.قطعت قوات الحزام األمني   

يق وقال مسافرون ان قوات الحزام االمني في قرية الشيخ سالم وهي اخر مناطق االنتقالي منعتهم من مواصلة الطر

 نحو مدينة شقرة عصر اليوم الثالثاء.

ظهرا 4 مسافرين بصورة يومية من الساعةواتفق الطرفين المتحاربين منذ نهاية شهر رمضان على فتح الخط امام ال

عصرا وهو ما تم فعال طوال االسابيع الماضية.0وحتى   

كما هو الحال في  4وقال مسافرون ان السيارات والشاحنات القادمة من مدينة شقرة تم السماح بمرورهن بعد الساعة 

حججة دمين من عدن وزنجبار بالمرور متااليام الماضية في حين رفضت قوات الحزام االمني السماح للمسافرين القا

 بالخوف عليهم من االشتباكات في حين كانت السيارات تأتي من ناحية شقرة بصورة طبيعية.

 وحول ذلك تحدث نائب رئيس المجلس االنتقالي هاني بن بريك عن منع المسافرين.

اعة الواحدة دنيين للمرور ابتداء من الساليوم بحسب المتفق عليه يتم فتح الطريق للموقال بن بريك في تغريدة له:

واستحدثوا  ظهراً. وتتوقف االشتباكات ولكن قوات اإلصالح جعلوا من المدنيين دروعا بشرية وتمترسوا خلف المدنيين،

 متارس ترابية مستخدمين الشيوالت .

.نتعامل مع عصابات العهد لها والذمة وتابع بن بريك :وتم قطع الخط.مختتما:نحن  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

رة الى اإلنتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية كبي
 أبين

  سكرية كبيرةبعد الهجمات المتكررة لقوات الشرعية على جبهات أبين دفع اإلنتقالي الجنوبي اليوم األثنين بتعزيزات ع

 باتجاه محافظة أبين.

ية د من األطقم العسكروقالت مصادر عسكرية أن التعزيزات العسكرية خرجت من التواهي وتشمل عشر مدرعات وعد

 متجهة إلى محافظة أبين لدعم قوات االنتقالي في المعارك الدائرة مع مليشيات اإلصالح.

شيات إلصالح وذلك وتطالب قيادات عسكرية في اإلنتقالي بعودة المقاتلين الجنوبيين مع تزايد التحشيدات العسكرية لملي

 للدفاع عن أبين وعدن.

الح إلى جعار جعار بين مليشيات اإلصالح واإلنتقالي عقب تحشيد كبير من الشرعية واإلص واشتدت المعارك في مديرية

ة وعدد من في محاولة اقتحام المديرية، وقتل على إثرها قائد عسكري بارز في مليشيات اإلصالح يدعى الخضر بن كرد

 مرافقيه في المواجهات التي جرت أمس األحد.

 

 



 
              

 

 7ه صفح

صحفي يتعرض لتهديدات 
ل ة والسحل من قببالتصفي

 مدير مكتب مالية #قعطبة

السحل تعرض الصحفي صالح المنصوب، لتهديدات بالتصفية و

مد اح“وكذلك إلساءات لفظية من قبل مدير مكتب مالية قعطبة 

 ، اليوم األحد، وقام منصوب بعمل بالغ صحفي مفاده”سلمان

 كالتالي:

  بسم الله الرحمن الرحيم

 بالغ صحفي

نة قعطبة هديد بالتصفيه والسحل في شوارع مديتعرضت اليوم للت

 7بمحافظة الضالع باتصال هاتفي صباح اليوم األحد 

من مدير مكتب مالية قعطبة والمدعو احمد سلمان. 0505يونيو  

طريقة كما قام سلمان بتوجيه الفاظ غير اخالقية من سب وشتم ب

.مقززة ،وكرر ذلك في أكثر من إتصال بسبب منشور صحفي  

وه حمل مدير مالية قعطبة المسئولية في حال حدوث أي مكرلذا ا

 يطالني فأنا مجرد صحفي ال أملك اال قلمي فقط.

تها.ونحمل كذا السلطة المحلية في قعطبه الذي يعمل تحت سلط  

وف ضد واطالب نقابة الصحفيين وكل الناشطين الحقوقيين الوق

ض لبعوتطالهم بالتهديد وا  التهديدات الذي تطال الصحفيين

 بالتصفية.

 الصحفي /صالح المنصوب

؛7/6/0505  

 

 

 

 

 

 

ال بن فريد: مالبسات إغتي
#القعيطي ستقدم 

ةالشرعية للمحاكم الدولي  

جنوبي كشف رئيس دائرة العالقات الخارجية للمجلس االنتقالي ال

لى في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم أهمية التركيز وبقوة ع

اشط والمصور نبيل القعيطي.كشف مالبسات اغتيال الن  

لى كشف علينا التركيز وبقوة ع”: “تويتر“وقال في تغريدة عبر 

”.مالبسات اغتيال الشهيد نبيل القعيطي كواجب وطني  

رعية ألن التعرف على تفاصيلها بدقة سيقدم هذه الش“وأضاف: 

عليا في للعالم كما هي فعال، وسوف نستطيع بعد ذلك مقاضاتهم ف

لية بهذه الجريمة التي أنا على يقين من تورط المحاكم الدو

”.رؤوس كبيرة فيها  

”.اتبفارغ الصبر ننتظر التحقيق“واختتم تغريدته بقوله:   

 

محام جنوبي يعلن عن مقاضاة وزير االعالم 
 اليمني ومستشار رئاسي بسبب اساءات

 إعالمية

ير االعالم بحقه القانوني في مقاضاة وزأعلن القيادي الجنوبي المحامي يحيى غالب الشعيبي عن احتفاظه  

هير عبر اليمني معمر االرياني ومستشار الرئيس احمد عبيد بن دغر، بسبب تهديدات طالته منهم واساءات وحمالت تش

 االعالم.

اظي بحقي انا المحامي يحيى غالب احمد الشعيبي أعلن عن احتف“وقال المحامي الشعيبي على صفحته في فيسبوك: 

بلهم بمقاضاة المدعو احمد عبيد بن دغر والمدعو معمر االرياني بصفاتهم واشخاصهم لما تعرضت له من ق القانوني

”.من تهديدات واساءات وتشهير واتهامات باطلة  

جريمة  رهيب واسكات صوتي كمحامي لعدم تحريك ملفوهي جرائم ضد االنسانيةالتسقط بالتقادم هدفهم الت“واضاف: 

”.اغتيال المصور االعالمي نبيل القعيطي  

بر وكان االرياني وبن دغر قد خرجوا عن اطار المسؤولية وتوجهوا الى مستنقع المهاترات والمناكفات السياسية ع

ن في وا فيه مناصبهم كسؤوليحساباتهم الرسمية الموثقة على منصات التواصل االجتماعي، في مشهد شاذ، تناس

يبي حكومة يطلق عليها شرعية ويفترض ان تكون معترف بها دوليا، وشنوا حملة تهديد واساءة ضد المحامي الشع

 مستندين على ادعاء من قبل احد الصحفيين الذي ال يستند فيه الى اي دليل واضح.

والعرب،  ن الكثير من الناشطين والكتاب اليمنيينوالقت هذه الواقعة استياء واسع في منصات التواصل االجتماعي م

السيما وان وزير االعالم شذ عن حدود االخالق وخرج عن اطار المسؤولية وتعامل مع الواقعة بمكايدات ومناكفات 

 سياسية وبعنصرية مقيتة تناسى فيها منصبه ومسؤوليته.

م تكن ة بضرورة سحب الثقة عن هذه الحكومة التي لوذهب اخرون الى ارسال رسائل للتحالف العربي بل والدول المانح

 اهل للمسؤولية وتتعامل مع مواطنيها بعنصرية وعنجهية سمجة.

 عن يذكر ان عدن شهدت قبل ايام عملية اغتيال جبانة طالت المصور الحربي العالمي الشاب نبيل القعيطي، فضال

راسل وكالة وقناة روسيا اليوم تعرض صحفيين للتهديد بالتصفية الجسدية كما هو الحال مع م RT  صالح العاقل، في

مت ولم واقعة استدعت تدخل وزير الخارجية الروسي، ومع ذلك التزم وزير االعالم اليمني معمر االرياني وبن دغر الص

ا مدى يكلفوا انفسهم باصدار ادانة او استنكار او حتى تضامن، في مشهد يعكس حجم العنصرية والالنسانية وكذ

سنوات الحفاظ على شرعيتها ولو اعالميا. 0ستهتار التي تتعامل معه حكومة لم تستطع طيلة اال  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتشهر سالحها…شرعية اإلخوان تتجاهل كورونا 
 نحو الجنوب

كن ايقافه، مع تزايد اإلصابات في المنطقة العربية والشرق االوسط وتفشي الوباء عالميا وتحوله الى خطر كبير اليم

ائحة الحكومة الشرعية وبدال من اتخاذهم الخطوات الالزمة اتجهت نحو التصعيد العسكري في الجنوب، متجاهلة جفان 

التي لم تستطع اقوى االنظمة الصحية في العالم مواجهتها. 41كوفيد   

ال تفشي حومن جانب اخر ساهمت الشرعية بتدهور البنية التحتية الصحية في البالد إلى حد ينذر بوقوع كارثة في 

 الوباء حيث بات السكان معرضين أكثر لإلصابة باألوبئة كفيروس كورونا.

دولة في العالم األكثر تعرضا  00، الذي اكد ان اليمن واحدا من 0546ومن بين تلك التقارير تقرير مؤسسة راند عام 

تعد عن حيث مقر الحكومة ، تبلتفشي األمراض المعدية، ولكن سلطات الشرعية التي تتخذ من العاصمة المؤقتة عدن 

وزارية  الخطوات الصحية الجدية مثل إخضاع الداخلين إلى البالد للفحوصات المطلوبة وباتت تتجه نحو اتخاذ قرارات

 القيمة لها و التطبق بارض الواقع

 



 
              

 

 8ه صفح

 قبائل شبوة تمهل ميليشيات االخوان

ادرة والسلطة اسبوعا لتسليم القتلة ومغ

 القوات الخاصة

صف ت قبائل شبوة صباح اليوم الى منطقة الوطاة منتتوافد

اع الخط العام بين مديرية عتق ومديرية نصاب لحظور اجتم

ن قبلي تم االستدعاء اليه من قبل مشائخ واعيان قبائل م

بإنتشار قبلي مسلح لقبائل العوالق ماتسبب  #شبوة بالقرب 

 من عتق وباقي المناطق األخرى.

حلية نتيجة عدم استجابة السلطة الم ويأتي االجتماع القبلي

على  التابعة لميليشيات االخوان بتسليم الجناة والتغاضي

 جرائمهم .

ت وطالب االجتماع الموسع لقبائل شبوة بايقاف االعتقاال

 واقفال السجون السرية ، وكذلك خروج ميليشيات القوات

 الخاصة من محافظة شبوة الجنوبية.

تسليم سلطة المحلية أسبوعا واحدا لوامهل بيان قبائل شبوة ال

ها قتلة الشهيد )طالل عريق( وتسليم شبوة لجميع ابنائ

 بمختلف مسمياتهم وانتمائاتهم وخروج كل من هو من خارج

ن المحافظة واعتماد شبوة منطقة عسكرية لحالها وفصلها ع

 والية مارب االخوانية.

وقال مصدر اعالمي ان  ية #اجتماع_شبوة دعا الى الجد

تعود  وعدم االستعراض باالسلحة والشاصات وبعدها كل قبيلة

تف الى ديارها ، مطالبا بتأجيل الثارات بين القبائل والتكا

 واألخذ بثأر الجنوب وتطهيره

 

 

  

 
 
 
 
 

 السيد يتوعد بإقتحام مدينة شقرة

ردا على محاوالت قوات الشرعية وخزب االصالح السيطرة 

ة وات الحزام األمني في محافظعلى مدينة جعار توعد قائد ق

ومين أبين عبداللطيف السيد باقتحام مدينة شقرة خالل الي

 القادمين.

ة في وتسيطر مليشيات اإلصالح على مدينة شقرة الساحلي

 محافظة أبين.

ا حصل وقال السيد في فيديو أمام المقاتلين التابعين له أن م

ين لمقاتلفي جعار يوم امس اإلثنين هو تسلل لمجموعة من ا

سب التابعين للشرعية وقد تم التعامل معها خالل دقائق بح

 وصفه، مشيرا إلى أن قوات الحزام متواجدة في مواقعها وال

 صحة ألي تقدم لمليشيات اإلصالح ، متوعدا بالدخول الى

شقرة خالل اليومين القادمين وتحريرها من مليشيات 

 اإلصالح

 

#أبين ون في إحكام السيطرة علىالعرب اللندنية: إخوان #اليمن يفشل  

جماعة اإلخوان أفشلت القوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي، األحد، محاولة الميليشيا التابعة لحزب اإلصالح الفرع اليمني ل

، حيث ليمنالمسلمين، والمنضوية ضمن قوات الشرعية اليمنية، السيطرة على مدينة جعار ثاني أكبر مدن محافظة أبين بجنوب ا

ر من ترّكز قوات اإلخوان جهودها منذ أسابيع بهدف السيطرة على المحافظة ذات الموقع االستراتيجي كونها منفتحة على البح

 جهة، وتمثّل البوابة الشرقية لعدن المعقل الرئيسي للمجلس االنتقالي من جهة ثانية.

كة التي وضع الميداني في أبين على حاله، حيث تراوح المعروتُبقي المعارك التي دارت خالل األربع وعشرين ساعة الماضية ال

فّجرها اإلخوان هناك في ظرف يمني عصيب، مكانها مؤّكدة عجز اإلخوان عن كسب أي معركة عسكرية مهّمة دون دعم من 

 الخارج على غرار ما هو جار في ليبيا.

إلى الشمال  في إعالن السيطرة على مدينة جعار الواقعة وتسّرعت قوات الشرعية التي أصبحت غطاء لميليشيا اإلخوان في اليمن

وضع  من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، لكّن المجلس االنتقالي الجنوبي سارع إلى نفي ذلك مؤّكدا عدم حدوث أي تغيّر في

 السيطرة الميدانية.

ويتر تماسك جدة في مواقعها، مؤّكدا في تغريدةعبر توقال القيادي بالمجلس عادل الشبحي إّن القوات التابعة لالنتقالي بأبين متوا

 وترابط الجبهة في أبين من الشرق إلى الغرب، وواصفا ما أعلنته قوات الشرعية باالنتصار اإلعالمي.

اتهم قواتنا متواجدة في الجبهات وشعارها هو لن يمروا إالّ على أجسادنا ولم تعد تنطلي على أحد فبركاتهم وانتصار“وأضاف 

”.هميةالو  

وضع في ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومحور أبين التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي إّن ال

 الجبهة كما كان في حالته السابقة. وقال محمد النقيب عبر تويتر:

د التسّرب ل من تحقيق تقّدم جزئي في المدينة بعوجاء ذلك بعد أن أّكدت مصادر محلّية من جعار أن ميليشيا اإلخوان تمّكنت بالفع

وفها إليها من محورين، موّضحة في الوقت ذاته أّن قوات المجلس االنتقالي تصّدت لها بضراوة موقعة خسائر كبيرة في صف

 ومجبرة عناصرها على التراجع واالنسحاب.

المجلس  دانيين في معركة جعار األخيرة، أثنت قياداتوبينما اعترفت قوات الشرعية بمقتل الخضر كردة أحد كبار قادتها المي

 االنتقالي على أداء قوات المجلس رغم الطبيعة المفائجة للهجوم اإلخواني على المدينة.

ا افترشوا أبطالن“، مضيفا ”أبطال الجنوب األحرار“ووّجه نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس عبر تويتر تحيّة لمن سّماهم 

.”لبوا النوم في سبيل هذا الوطن.. حتى ال تدنسه ميليشيات مشبوهة وال تعبث بأمنه شراذم إخوانية مأجورةاألرض وغا  

 ويكشف مثل هذا الخطاب حّدة االستقطاب الذي تسبّبت به جماعة اإلخوان في اليمن بعد تمّكنها من اختراق حكومة الرئيس

يير قرارها واستخدام مقّدراتها المالية وقدراتها العسكرية لخدمة المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي وعملها على تج

تقالي مشروعها القائم على بسط سيطرة ميدانية على أجزاء حيوية من اليمن السيما بجنوب البالد حيث يرفض المجلس االن

جّرد غطاء التي يعتبرها مالجنوبي التسليم بسلطة الجماعة كما يرفض تسليم المناطق الواقعة تحت سيطرته لقوات الشرعية 

 لإلخوان.

عيدا عن وتوصف المعارك التي فّجرها حزب اإلصالح اإلخواني في جنوب اليمن بالجانبية التي أّدت إلى صرف المجهود الحربي ب

 المعركة األصلية ضّد جماعة الحوثي الموالية إليران.

النظر إلى الموقف لذات غضبا استثنائيا في صفوف اليمنيين بوتثير الحرب في أبين ومواصلة اإلخوان تأجيجها في هذه الفترة با

 الحرج الذي يحّف بالبلد بسبب انتشار وباء كورونا الذي يفتقر اليمن لوسائل مقاومته والحّد من انتشاره.

ة قائدة عوديوبسبب الحسابات الفئوية لإلخوان، فشل تنفيذ اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس االنتقالي والذي رعته الس

ا لم يعد التحالف العربي في اليمن، وكان يهدف إلى فض االشتباك بين الطرفين وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين، وهو م

وثي على إخوان اليمن يرغبون فيه بعد أن تغيّرت حساباتهم ولم يعودوا مهتّمين بمواجهة المشروع اإليراني الذي تعمل جماعة الح

ركيا ن، فيما أصبحت بلدان التحالف العربي هي العدّو األّول لإلخوان بحسب ما تقتضيه أجندة قطر وتتنفيذه وكالة عن طهرا

 الساعيتين إلفشال مهّمة التحالف في بسط االستقرار في اليمن ووقف التمّدد اإليراني داخله.

أولية في  اليمن، تّمت مناقشته بصفةوتقول مصادر يمنية مّطلعة إّن موضوع الدعم اللوجستي التركي لميليشيات اإلخوان في 

ردوغان محادثات جرت مؤّخرا في إسطنبول بين شخصيات ممثّلة لحزب اإلصالح وممثلين عن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أ

 بحضور عسكريينى أتراك إضافة إلى دبلوماسيين قطريين.

ين لتوّصل إلى قرارات عملية، وأّن التعهد الوحيد من الجانبوتوّضح المصادر ذاتها أّن ما طرح كان مجّرد أفكار أولية ولم يتّم ا

ركة القطري والتركي تعلّق بمواصلة الدعم اإلعالمي والمالي خصوصا من الجانب القطري مع توصيات لإلخوان بمواصلة المع

 وعدم االنصياع لمخرجات اتّفاق الرياض
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مقاومة #المحفد تستهدف عدداً 
كم ين محمن قيادات #االصالح بكم

 في منطقة الجرة

ين تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بمديرية المحفد محافظة اب

 مساء اليوم من تنفيذ كمين محكم لعدداً من االطقم كانت تقل

 قيادات تابعة لميلشيا حزب اإلصالح اإلخوانية .

اً وذكرت مصادر خاصة أن قوات المقاومة نفذت كمين محكم لعدد

 نوا على متن أطقم عسكرية في منطقةمن قيادات اإلصالح كا

 الجرة شرق مديرية المحفد .

 واكدت المصادر أن الكمين أسفر عن إصابات محققة ومباشرة

.في صفوف الميلشيا وإعطاب طقمين عسكريين على األقل  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خبير عسكري يدعو إلقالة قائد
يس المنطقة الرابعة ويتهمه بتاس

 جيش وهمي

د المنطقة اليمني يحيى ابوحاتم الى اقالة قائ دعا الخبير العسكري

همي.العسكرية الرابعة فضل حسن متهما اياه بتاسيس جيش و  

ية يحيى ابوحاتم ان المنطقة العسكر  وقال الخبير العسكري

 الرابعة عبارة عن جيش وهمي ال حضور له.

شكل واكد ابوحاتم في تغريدة له ان المنطقة العسكرية الرابعة ت

من قوام الجيش الوطني للشرعية ويقدر عدد %70 ما نسبته

الف جندي.085منتسبيها   

من قوام المنطقة الرابعة اسماء وهمية مؤكدا ان 060وأشار ان 

ن ذلك ما تحدث به وزير الدفاع اللواء محمد المقدشي حين قال ا

من الجيش وهمي.75%  

 ودعا ابوحاتم الى إقالة قائد المنطقة وإعادة ترتيبها.

يين هذه كون اللواء فضل حسن قد اتجه لمناصرة الجنوبوتاتي 

 وترك الشرعية وفاسديها

 

 

 

 

 

 

 

 

عها الشبحي: قوات االنتقالي بأبين متواجدة في مواق
 وشعارهم لن يمروا إال على أجسادنا

واقعها.مقال القيادي بالمجلس االنتقالي عادل الشبحي بان القوات التابعة للمجلس االنتقالي بأبين متواجدة في    

ام أي تماسك وترابط الجبهة في أبين من الشرق إلى الغرب تقف حاجز وصد منيع أمواكد الشبحي في تغريدة له: 

 محاوالت لتسجيل انتصارات إعالمية..

ي على واضاف: قواتنا متواجدة في الجبهات وشعارهم لن يمروا إال على أجسادنا وهم يتوقعون كل شيء ولم تعد تنطل

تهم وانتصاراتهم الوهميةأحد فبركا  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

شيا مستشفيات لودر وشقرة تستقبل عشرات الجثث لملي
 الشرعية قادمة من جعار

لشرعية بعد معارك جعار الطاحنة استقبل مستشفيي لودر وشقرة، ظهر اليوم األحد، عددا من قتلى وجرحى مليشيات ا

. اإلرهابية في محافظة أبين  

يها.ن قوات الشرعية واإلنتقالي اليوم االحذ في جعار محاولة قوات الشرعية السيطرة علواندلعت معارك طاحنة بي  

 واعلنت وسائل اإلعالم التابعة للشرعية سيطرتهم على جعار فيما تنفي قوات االنتقالي تلك االدعاءات
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ع قتلى وجرحى في عملية هجومية لمقاومة #شبوة على موق
خوان بمديرية مرخة السفلىتمركز ميلشيا #اال  

تمركز نفذت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة مساء امس عملية هجومية نوعية على موقع نقطة واسط التي ي

 فيها ميلشيا حزب اإلصالح اإلخوانية بمديرية مرخة السفلى .

قناصة  قفين وسط النقطة بأسلحةوأفادت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة الجنوبية استهدفت افراد الميلشيا الوا 

 الصاروخية واألسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة . RBGلحقها هجوماً واسع على مركز النقطة بقذائف الـ 

ةواكدت المصادر أن االستهداف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميلشيا وفرار العشرات من النقط   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 



 
              

 

 11ه صفح

ل المال وفاة أحد ابرز رجا

 واألعمال في العاصمة عدن

توفي اليوم رجل الخير واالحسان ورجل االعمال المعروف 

 عبدالسالم صالح باثواب.

ئة وقال مصدر مقرب لرجل االعمال ان باثواب توفي نتيجة االوب

 التي تجتاح عدن هذه االيام.

ويعد والد الفقيد صالح باثواب من كبار رجال االعمال 

ن شقوا طريقهم من المهجر الى عدن والمستثمرين الذي

 لالستثمار في عهد حكم الحزب االشتراكي اليمني الذي وجه

نداءات الى الراسمال الوطني المهاجر للعودة فكان من اوائل 

 الذين لبوا هذا النداء ونجح في العديد من مشاريعه.

عية وافتتح رجل االعمال صالح باثواب عددا من المشاريع الصنا

نها صناعة وانتاج التبغ في عدن وم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوات الجنوبية تقصف مواقع

 مليشيا االخوان في #شقرة

شيات قصفت القوات الجنوبية بالمدفعية قبل قليل مواقع ملي

وفهماإلخوان في شقرة مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى في صف  

وقال مصدر في المقاومة أن القصف العنيف يهز في هذه 

ة شقرة الساحلية.اللحظات أرجاء مدين  

يذكر أن القوات المسلحة الجنوبية أحكمت السيطرة الكاملة 

مدينة جعار وتتقدم نحو منطقة المخزن على  

 

 

 

 

مصرع قيادي ميداني في قوات 

 الشرعية بمعارك جعار

 لقي قيادي ميداني بارز في قوات الشرعية مصرعه مع قوات

األحد. المجلس اإلنتقالي الجنوبي في معارك جعار اليوم  

نة وقالت مصادر ميدانية انه قتل الخضر كردة في مواجهات مدي

 جعار.

وكردة قيادي ميداني ضمن قوات الشرعية من مديرية لودر 

  بمحافظة ابين

يوما لتسليم أمن  05قبائل حضرموت تمهل حكومة الشرعية 

 المحافظة ألبناءها

لعقد لقاء  مي وقيادات مكونات سياسية واجتماعية وقبلية،تداعى اليوم قبائل وشخصيات من أطياف المجتمع الحضر أ

 تشاوري عام، جاء بدعوة من رئيس حلف حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي.

تيال وآخرها االغ  ووقف اللقاء أمام التداعيات األمنية الخطيرة في الوادي والصحراء، واستمرار نزيف الدم الحضرمي

ام المالزم اول صالح عبدالله بن علي جابر ومرافقيه.المشؤوم لمدير أمن مديرية شب  

054وساد اللقاء نقاشات مستفيضة حول الملف األمني الذي يعد احد المطالب الرئيسة ألبناء حضرموت منذ عام  م 0

تار على إبان الهبة الشعبية الحضرمية واقتراح الحلول والمعالجات التي يرى فيها أبناء حضرموت مخرًجا يسدل الس

 الواقع األمني المرير وحًدا لسفك دماء األبرياء من أبناء حضرموت مدنيين وامنيين..

 وقد تلى في ختام اللقاء البيان التالي:

د اليوم بسم الله الرحمن الرحيم بدعوة كريمة من رئيس حلف حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي عق

0505/ 6/6السبت  ة ومناصب ومشايخ وأعيان ووجهاء حضرموت، ضم المكونات السياسيلقاء تشاوري لمقادمة   م 

لمتمثلة واالجتماعية والقبلية، للوقوف أمام التداعيات األمنية في الوادي والصحراء، واستمرار نزيف الدم الحضرمي ا

وه.ابر ومرافقفي االغتياالت المشوومة وآخرها اغتيال مدير أمن مديرية شبام المالزم اول صالح عبدالله بن علي ج  

054أن الملف األمني احد المطالب الرئيسة ألبناء حضرموت منذ عام  م إبان الهبة الشعبية الحضرمية ولم تتم 0

 معالجته حتى يومنا هذا.. وبعد مناقشات مستفيضة من الحاضرين..

 خرج اللقاء بما يلي:

يتولى أبناء حضرموت كامل أمن محافظتهم. – 4  

م يوًما للدولة لتنفيذ ذلك، ما لم فإن قبائل وأبناء حضرموت يبسطون يدهم على أرضه 05ية اعطاء مهلة زمن – 0

 وثرواتهم.

ات وشرائح تشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبدالله سالم بن علي جابر وفي عضويتها ممثلون عن كافة قبائل ومكون – 0

 المجتمع الحضرمي لإلشراف على تطبيق ذلك، واي إجراء تصعيدية أخرى.

يه وجميع تشكيل لجنة عاجلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في قضية مقتل مدير أمن مديرية شبام ومرافق -1

 االغتياالت السابقة، وكشف التحقيقات للراي العام، ومباشرة تنفيذ مطالب حضرموت.

ال، رض من محاولة اغتيالوقوف إلى جانب محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني لما تع – 0  

 ذلك استهداف لحضرموت ورموزها.

 

 

 

 

 

 

 

استمرار عمليات السطو والنهب على األراضي بعدن وسط 

 انفالت أمني وغياب السلطة

  ت أمنيبشكل مستمر تتواصل عمليات النهب والسطو على األراضي المملوكة للدولة والخاصة في عدن ، في ظل انفال

ي في المياه، في عدن السلطات المحلية واألجهزة األمنية مسؤولية حماية حقل بئر أحمد المائحيث حملت إدارة مؤسسة 

 مديرية البريقة.

ر أحمد وقالت المؤسسة إن مسلحين على متن أطقم استولوا بالقوة خالل األيام الماضية، على أجزاء واسعة من حقل بئ

، وهو ما يهدد المخزون المائي في المدينة.المائي واستقطعوا أجزاء كبيرة من أراضي الحقل المائي  

 وأشارت المؤسسة إلى أن األجهزة األمنية التابعة لإلنتقالي لم تحرك ساكنا تجاه شكاويها ضد المسلحين.

  وتتعرض أراضي الدولة والمواطنين للنهب والسطو منذ خمس سنوات وتورط مسؤولين وقيادات في االنتقالي
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من مخطط الحراق صحفي الجنوبي يحذر 
 العاصمة #عدن وتصاعد االغتياالت

راق حذر الصحفي الجنوبي صالح بن لغبر من مخطط اخواني الح

 العاصمة عدن عبر خالياه النائمة.

طة خ“قال فيها: ” تويتر“وكتب بن لغبر في تغريدة له على 

 تنظيم االخوان وعصابة اوالد هادي التعتمد فقط على الحرب

.”ت ستتصاعد وهجمات ارهابية وتفجيراتهناك حملة اغتياال  

ذا واكد ان هناك خاليا نائمة تنتظر ساعة الصفر الحراق عدن وه

 كله يتطلب يقظة وحزم ومعلومات واالهم يد حديدية.

 

 

 
 

 مصرع قيادي بارز في قوات الشرعية بمعارك
 شقرة

كشف اعالمي جنوبي عن مصرع قائد عسكري شمالي في 

ي شقرة.صفوف مليشيا االخوان ف  

وان وقال االعالمي الجنوبي أنور التميمي ان العقيد الموالي لإلخ

المنطقة المسلمين عرفات الصبري رئيس شعبة األمن العسكري ب

دائرة العسكرية لقي مصرعه السابعة مساء الجمعة في المعارك ال

رة.بين القوات الجنوبية ومليشيا األخوان المسلمين في شق  

نوبي نقال معلومات من عتق عن وصول واكد مصدر اعالمي ج

كري جثة الهالك العقيد عرفات الصبري رئيس شعبة األمن العس

بالمنطقة العسكرية السابعة من محافظة تعز والعشرات من 

.ةالقتلى والجرحى حيث لقوا مصرعهم الليلة في معركة شقر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ائر القوات المسلحة الجنوبية تكبد اإلخوان خس
أبينفادحة في #  

خوان كبدت القوات المسلحة الجنوبية اليوم السبت، مليشيا اإل

في  اإلرهابية التابعة للشرعية، خسائر فادحة بالعتاد واألرواح

 جبهة أبين.

ووجهت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية، ضربات ُمركزة 

هة.لمليشيا اإلخوان اإلرهابية التابعة لحكومة الشرعية بالجب  

زو المسلحة الجنوبية، التصدي ألية محاوالت غوتواصل القوات 

 من قبل عناصر مليشيا اإلخوان اإلرهابية في تلك الجبهة

 

العميد السيد : عناصر ارهابية مطلوبة دوليا 
 تشارك في معركة شقرة بلباس األمن والجيش

 الوطني

بب واسرار السريع في محافظة أبين س العميد عبداللطيف السيد قائد محور الطرية وقائد الحزام االمني والتدخل  كشف

 الحرب التي تقودها مليشيا الشرعية وحزب اإلصالح على الجنوب.

ا من وقال السيد ان الحرب التي يخوضها االبطال اليوم في شقرة مع القاعدة ليس وليدة اليوم وانما هي معركة قدمن

 جنوب من العناصر االرهابية ،وان هذه التسمية لماجلها اآلف من الشهداء من اجل معركة اجتثاث االرهاب وتطهير ال

يش تأتي من فراق ولكن ماتقوم به قوى االرهاب في شنها الحرب على الجنوب هو واقع يثبت تورط بما يسمى الج

ة .الوطني ويؤكد وجود عناصر كبيرة من تنظيم القاعدة تشارك في معارك شقرة وفي الصفوف االمامية للمعرك  

التي العناصر التي نواجهها اليوم في معركة شقرة هي من اكبر العناصر االرهابية المطلوبة دوليا ووقال السيد ان  

 تطاردها اكبر الدول العظمى والتي شاركت في اعمال ارهابية وتخريبية على مستوى الوطن والجزيرة العربية.

عية المامية في شقرة وضمن قوات الشرواشار قائد محور الطرية ان العناصر االرهابية توجد في مقدمة الصفوف ا 

 وبلباس االمن والجيش الوطني .

 مؤكدا بان حزب االصالح االخواني هو منبع الجماعات االرهابية ومايعانية الجنوب من اعمال تخريبية واغتياالت 

التي زنداني ووتحديات منبعها صنعاء ومدينة مارب وتلك المدينتين هي منبع االرهاب بقيادة علي محسن االحمر وال

ف تدعم االرهاب والجماعات المتطرفة على مستوى الوطن والجزيرة وهي من فتح باب الجهاد لتلك الجماعات في صي

اصر م الجتياح الجنوب ، واليوم وبنفس السيناريو واالسم بغطاء الشرعية والجيش الوطني الذي يحوي عن4111

ثالثة .ارهابية في صفوفة لغزو الجنوب واجتياحة للمرة ال  

هير الجنوب واختتم العميد السيد حديثة قائال: ان جميع قواتنا على اهبة االستعداد القتالي لخوض معركة اجتثاث وتط 

رواح من االرهاب ابتداء من معركة شقرة والذي كسرنا فيها قوى االرهاب والحقنا فيهم خسائر كبيرة في السالح واال

.طق الجنوب وصوال الى شبوة وحضرموتوالعتاد وقواتنا مستمرة في تطهير منا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لق المتحدث الرسمي للمجلس االنتقالي الجنوبي يع
 على تهديدات الشرعية لرموز اإلعالم الجنوبي

 علق المتحدث الرسمي للمجلس االنتقالي الجنوبي م. نزار هيثم على التهديدات التي طالت وتطال رموز اإلعالم

 الجنوبي.

ذ تزايد حاالت التهديدات لرموز اإلعالم الجنوبي، والمؤثرين على الرأي العام وصنّاع المحتوى من“وقال هيثم ان  

”.لفهااستشهاد المصور الحربي العالمي نبيل القعيطي، تكشف عن النزعة اإلرهابية للجهات المأزومة التي تقف خ  

حفيين ف من تلك التهديدات هي إثناء الصندرك جميعاً أن الهد” وأضاف المتحدث الرسمي في تصريح صحفي بالقول 

متدثرة واإلعالميين عن مهمتهم الوطنية في الدفاع عن قضية شعب الجنوب وكشف جرائم وإرهاب مليشيات اإلخوان ال

 هذه العمليات اإلرهابية، ورغم إننا نأخذها بمأخذ الجد، فإننا نؤكد إنها لن“، مشيرا ان ”بغطاء ماتسمى الشرعية

”.تخرس أصواتنا أو تكسر أقالمناترهبنا، ولن   

القتلة أجهزتنا األمنية ستواصل جهودها في مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه، ولن تترك للعابثين و“وأكد هيثم إن  

”طريقاً أو مجاالً لتحقيق أحالمهم السوداوية وجرائمهم الدموية بحق رموز الجنوب  

 

 
 
 
 

 


