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مخطط إخواني لإلنتقام من النخبة 
 الحضرمية في المكال

 

طارق عفاش في مهمة تصفية 
 العمالقة بالساحل الغربي

 
 

بقوات عسكرية السعودية تدفع 
ومعدات حفر عمالقة الى محافظة 

 المهرة
 

تعديالت اتفاق الرياض..هادي 
يذوشرعيته يواصلون عرقلة التنف  

 

 المشهد الجنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,
 

 الكشف عن هوية الجثة المرمية قرب
 معسكر الدفاع الجوي في المخأ

 



 
              

 

 2صفحه 

الكشف عن هوية الجثة 
المرمية قرب معسكر الدفاع 

 الجوي في المخأ

كشفت مصادر محلية في المخا، عن هوية الجثة  

اع ن معسكر الدفالمتحللة التي ُعثر عليها، الثالثاء، بالقرب م

 الجوي في مدينة المخا،

ق وقالت المصادر ان الجثة تعود لمعتقل سابق في سجون طار

في الساحل الغربي.  عفاش السرية التي يديرها  

الح طارق ص“واكدت المصادر أن المعتقالت السرية التي يديرها 

ج ، تضم عشرات المصابين بأمراض مزمنة ولم يتلقوا أي عال“

تقالهم.خالل فترة اع  

كانوا يعانوا من ” أربعة معتقلين“مؤكدة في الوقت ذاته أن 

ية، أمراض في القلب توفوا نتيجة عدم حصولهم على رعاية صح

ء وكذلك نتيجة لتعرضهم لضغوط نفسية مورست عليهم جرا

 التعذيب.

 وتمارس قوات ما يسمى حراس الجمهورية في الساحل الغربي

حل، ت جسيمة بحق مواطني الساجرائم وإنتهاكا” للمصدر“وفقا 

بدون  إضافة الى جملة من اإلعتقاالت التعسفية واإلخفاء القسري

 وجه حق

 

 

 

 

حمالت اختطافات واسعة تشنها 
 مليشيا اإلخوان في #شبوة

ملة شنت مليشيا اإلخوان اإلرهابية التابعة لحكومة الشرعية، ح

اب ياختطافات واسعة في عدد من مديريات محافظة شبوة، في غ

 أي مسوغ قانوني.

 واختطفت إياد أبوبكر السليماني، عضو المجلس االنتقالي

نقطة  الجنوبي بمديرية الصعيد، والمواطن عبدالرزاق سالمين في

 الرمضة بمديرية حبان.

 كما اعتقلت مواطنًا يدعى سالم أحمد عوض بامقيشم، واقتادت

 الجميع إلى سجون سرية في عتق.

الت إخوانية متكررة الختطاف وتشهد محافظة شبوة حم

 الرافضين النتهاكات المليشيات اإلرهابية في المحافظة

 
 

 
 

 

عنصر من القاعدة الى محافظة شبوه ومعسكرات  051عودة 
 جديدة للتنظيم في ثالث مديريات

ة.إلى المحافظ  كشفت مصادر قبلية في محافظة شبوه عن وصول عشرات المقاتلين من تنظيم القاعده   

مقاتال من جنسيات  051ت المصادر أن عدد من مديريات شبوه استقبلت خالل اليومين الماضيين ما يزيد عن وأكد

تنتمي لتنظيمي القاعده.” يمنيه وسعوديه وصوماليه ” مختلفة   

يها في مبينة أن جماعة االخوان االرهابيه سهلت في عودة العناصر االرهابية الى شبوة، بغرض استخدامها ضد معارض

 شبوه.

تحت قيادة  وبحسب المعلومات فإن عناصر القاعده انتقلت عن طريق العبدية في البيضاء ووصلت إلى مديريات شبوه

 أبو البراء الحميقاني.

عيد وفقا لما ذهبت اليه المصادر التي أكدت أيضا تأسيس العديد من معسكرات التدريب في اجزاء من مديرية الص

 وميفعه وبيحان.

ان، ويضم علومات عن وجود معسكر تدريبي لعناصر تنظيم القاعده في مديريات الصعيد وميفعه وبيحكما كشفت الم

لتنفيذ  مجموعة من العناصر اإلرهابية اليمنية واألجنبية، ويستخدم للتدريب وإيواء عناصر القاعده تمهيدا إلرسالها

 عمليات قادمة.

اإلخوانية. إلى شبوه مع ارتفاع السخط القبلي ضد المليشياتوأتى تعزيز حزب اإلصالح االخواني بمقاتلي التنظيم   

 ويرى مراقبون ان جماعة االخوان المسلمين استعانت بعناصر القاعده في حربها ضد النخبه الشبوانيه.

سكر التدريبي مشيرة إلى أن قيادات إصالحية في محافظة #شبوة تكفلت بتوفير الغذاء لتلك العناصر الملتحقين بالمع

” وصومالية  سعودية“تواجدة في منطقة نائية بعيدة عن السكان في المديريات، الفتة الى أن المعسكر يضم عناصر الم

 باإلضافة إلى عناصر من حزب االصالح التي شاركت في أحداث أغسطس الماضي في محافظتي شبوة وأبين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليشيا االخوان تهجر األسر النازحة في #تعز

ينة القديمة ليشيا اإلخوان اإلرهابية التابعة للشرعية في محافظة تعز، أولى خطوات تكرار سيناريو المدبدأت م 

 في مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين.

يلها كشفت مصادر محلية عن تهجير المليشيا األسر النازحة من المدينة، بعد إمهالها أسبوًعا لمغادرتها، مهددة بترح

 بالقوة.

التربة  ت مليشيات اإلخوان اإلرهابية، بحسب ناشطين، شخصيات ووجهاء المدينة بإشعار النازحين في مدينةوأخطر

وجود  من غير أبناء تعز بمغادرتها خالل أسبوع، وحصر بقية األسر النازحة من أبناء تعز في مدينة التربة، بدعوى

 خاليا نائمة.

ن زل األسر النازحة من خارج تعز تحت هذه الذريعة، واعتقلت عددا مودأبت مليشيات اإلخوان على اقتحام عدد من منا

 أبناء محافظة ريمة، بتهمة االنضمام إلى قوات المقاومة المشتركة المتواجدة في الساحل الغربي.

في، د المخالوانتشرت مليشيات اإلخوان اإلرهابية، بعد تدريبها بتمويل قطري، تحت قيادة اإلرهابي اإلخواني حمود سعي

 في مدينة التربة تحت زي الشرطة العسكرية.

 
 
  



 
              

 

 3صفحه 

يا عضو في اإلنتقالي يهدد مليش
 اإلخوان بالطرد من شبوة

هدد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية جمال بن  

عطاف باجتثاث مليشيا اإلصالح من شبوة جراء جرائمها 

 الوحشية ضد المواطنين

اإلخوان  وأكد عضو الجمعية ، اليوم الخميس، أن مليشيات

 اإلرهابية التابعة للشرعية لن تستمر طويال في شبوة.

ن في ما دام ومليشيا اإلخوا”:”تويتر“وكتب عبر تغريدة له على 

شبوة وصل بها األمر إلى اقتحام األعراس ألجل كلمات تعود 

تعيش  الشعار على قولها في المساجالت الشعرية؛ فهذا يعني أنها

الذعر ولن تستمر طويالً أمام في أصعب مراحلها من الخوف و

 أبناء شبوة األحرار الذين ال يقبلون أن تتحول أعراسهم إلى

”.اقتحامات أمنية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيًا خبير جنوبي: لن تتعافى #شبوة أم
 إال بعودة قوات النخبة

لن  قال الكاتب والمحلل العسكري، العميد خالد النسي، أن شبوة

النخبة. تتعافى أمنيًا إال بعودة قوات  

منيًا إال لن تتعافى شبوة أ”: “تويتر“وكتب عبر تغريدة له على 

اتية بعودة قوات النخبة ولن تتعافى خدميًا إال بفرض اإلدارة الذ

ناء الجنوبية فيها والسيطرة على ثرواتها وتوجيهها لصالح أب

جب أن شبوة، فهي كفيلة بتأمين حياة كريمة لهم، هذا هدفنا وال ي

”.لحةوبينه ال اتفاقيات وال مليشيات اإلخوان المس يحول بيننا  

 
 
 
  

تظاهرة في تعز تطالب بسرعة استعادة 
 سواحل اليمن من مليشيات طارق عفاش

تظاهر عشرات الناشطين في تعز للمطالبة بإسقاط حصار فرضته قوات طارق عفاش على سواحل  

 المحافظة وميناءها االستراتيجي.

ة تسيطر على سواحل المحافظ  ومليشيان طارق عفاش التي  منددة بالتحالف العربي و ردد المتظاهرون هتافات

 ومينائها.

بحري وتتحكم قوات طارق عفاش ال نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، في زمام مدينة المخا )المنفذ ال

 لتعز( وترفض تسليمها إلى السلطات الحكومية.

دول التحالف انحرفت في نهاية المطاف بتدخلها العسكري إلى إسقاط الدولة “ وقال المتظاهرون، في بيان، إن

”.وإخراجها من المعادلة  

مة سرعة إسقاط الحصار عن تعز )جنوب( واستعادة الساحل الغربي )يخضع لسيطرة قوات مدعو“ودعا البيان إلى 

”.إماراتيا( بموانئه وخطوط إمداداته  

ة بممارسة السيادة على اليمن دون تدخالت خارجية. ومراًرا، اتهم سياسيون كما طالب البيان، السلطة الشرعي

ا وعسكريون باليمن، دولة اإلمارات بالسعي لفصل ساحل محافظة تعز )جنوب( عن مركز المحافظة وعزله جغرافي

 ليسهل إبقائه تحت سيطرة قوات موالية لها، وهو ما تنفيه أبوظبي.

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الي وان تعتقل قيادي في إنتقمليشيا اإلخ
 الصعيد بشبوة

رية اقدمت مليشيات االصالح بمحافظة شبوة، امس االربعاء على اعتقال عضو في مجلس االنتقالي بمدي 

 الصعيد ومرافقه في خرق جديد التفاق الرياض وانتهاك لحقوق اإلنسان.

و بكر اياد اب وات الخاصة باختطاف االستاذ وقامت مليشيات االصالح في نقطة الرمضة بمديرية حبان التابعة للق

 السليماني عضو انتقالي الصعيد، ومرافقه االخ عبدالرزاق سالمين.

 وحتى كتابة الخبر لم يتمكن اهالي المختطفين السليماني من معرفة مكان اختطاف أبنائهم .

ين لها د انصار االنتقالي والرافضومنذ سيطرتها على المحافظة نفذت مليشيات االخوان سلسلة جرائم وانتهاكات ض

 وصلت للقتل واالعدام الميداني
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مخطط إخواني لإلنتقام من 
 النخبة الحضرمية في المكال

ات كشفت مصادر مطلعة عن مخطط لمليشيا اإلخوان لتنفيذ عملي

رميةارهابية في المكال تستهدف بالدرجة االولى قوات النخبة الحض  

ي اليقاف تصعيد االنتقالي ف وحسب المصادر فان المخطط يهدف

مديريات وادي حضرموت من جهة ومن جهة اخرى انتقاما من 

ى النخبة الحضرمية التي قامت باحتجاز اموال الشرعية القادمة ال

 مارب.

 وتؤكد المصادر ان قيادات عسكرية من المنطقة العسكرية االولى

ه جستقود العمليات التي تستهدف ساحل حضرموت والمكال على و

 الخصوص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” ينبيل القعيط“خذالن الشهيد 
هم : االفراج عن المشتبه بارتكاب

 جريمة القتل

ة كتب الدكتور امين القعيطي الناطق باسم لجنة متابع 

حته.. جريمة اغتيال المصور نبيل القعيطي.. منشور مطول على صف

فيه لخذالن الجهات االمنيه واالنتقاليِ.  المح  

ض االفراج عن مشتبه بهم تم احتجازهِم قال انه تم القب وتحدث عن

ليه ووجد بحوزة بعضهم مبالغ ما  عليهم في ساحة ارتكاب الجريمة.

الف ريال سعودي. 011كبيرة تصل الى   

ه وجوازات سفر. ومايؤكد انهم كانوا على وشك السفر.. . وان عملي

 ياداتاالفراج عن المشتبه بهم تمت عن طريق وساطات من قبل ق

…عسكريه  

يطي الغريب في االمر ان ال احد من زمالء الشهيد المصور نبيل القع

هم تفاعلوا مع ماطرحه ناطق لجنة متابعه القضيه.. ولم يتطرق من

 احد

لما اثاره ناطق لجنة المتابعة.. رغم خطوره ماتم ذكره.. من 

…تفاصيل  

 بينما تابعنا الضجيج الذي ملئوا به الدنيا. عندما

لهذه الجريمه االستثمار في التحشيد.اريد   

  

…رحم الله االخ والصديق نبيل القعيطي واسكنه الجنه  

الحنشيصالح  . 

 

 ضابط شرطة يبتز مواطنيين في المكال

رطة عمليات ابتزاز ضد مواطنين بالمكال يمارسهاضابط ش  كشف الصحفي الحضرمي محمد الشرفي عن 

 من قوات الشرعية.

“تحمل رقم ” نيسان“رة نوع واكد الشرفي ان سيا p158” له تتبع األمن العام تستحدث نقطة بين منطقة بروم و ح

 غرب المكال

 وتقوم بالتقّطع للمواطنين وإبتزازهم واخذ منهم إتاوة القات دون وجه حق وبقوة السالح.

بلطجة القات“واضاف بالقول:   

——- 

 بالغ للسيد مدير عام الشرطة واالمن بحضرموت الساحل

“تحمل رقم ” نيسان“اك سيارة نوع هن p158” مكالتتبع األمن العام تستحدث نقطة بين منطقة بروم و حله غرب ال  

 وتقوم بالتقّطع للمواطنين وإبتزازهم واخذ منهم إتاوة القات

 دون وجه حق وبقوة السالح وفي حال رفض المواطن

 اعطائهم كمية من القات يتم تهديده بالحبس .

لبلطجة ضابط مالزم ثاني بسيارتة الخاصةطبعا يقود هذه ا  

 نوع نيسان ايضا وترافقة السيارة التي ذكرت اعاله .

ائل اكتب لكم هذا البالغ وانا كلي خجل الني وحسب ما ترسخ لدي من فكرة اننا تخلصنا من هذه االساليب والوس

 الغير مشروعة

 ولكن هذا يخدش رجال األمن بل تعتبر حالة شاذة

رتكم ياسيادة مدير األمن التعامل مع هذا البالغونتمنى من حض  

من الجنود وصورهم 0وإء اننا نتحفظ على اسم الضابط و   

 كوننا الننسعى للتشوية ، فقط نود قطع دابر مثل هذه االعمال .

 وان كانت بلطجة للحصول على القات فهي غير مشروعة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطيران اإلماراتي يفتح حاجز الصوت في
 اجواء شبوة محذرا قوات الشرعية

ية التي تهديدا لقوات الشرعية وحزب اإلصالح التي حاولت منع الضباط اإلماراتين وقوات النخبة الشبوان 

 دخلت معسكر العلم ففي شبوة فتح طيران اماراتي حاجز الصوت فوق سماء مدينة عتق صباح الخميس.

 حلقت فوق سماء المدينة فاتحة حاجز الصوت واثار ذلك رعبوقال سكان محليون ان طائرات حربية اماراتية 

 االهالي واالطفال والنساء.

وة وقف ويأتي ذلك وقع تفاهمات بين السعودية واإلمارات فرضو من خالله على االطراف المتصارعة في ابين وشب

اكن ابيناطالق الناررر وعودة القوات االماراتية الى شبوة وانسحاب قوات الشرعية من بعض ام  

 



 
              

 

 5صفحه 

اعة استمرت مليشيات العدو استهداف مواقع قواتنا حتى الس – 00

9191/ 6/ 92الرابعة والنص صباح االثنين   

م 9191/  6/  92* يوم االثنين   

 في الساعة العاشرة والنص صباحا اطلقت مليشيات العدو – 0

على مواقعنا في القطاع االوسط 90نيران ال   

ها على صرا كثفت مليشيات العدو من نيرانفي الساعة الثالثة ع – 9

90مواقع قواتنا في القطاع االوسط مستخدمة مدفع   

ات العدو في الساعة الثالثة وثالث دقائق عصرا استأنفت مليشي – 0

90قصفها الكثيف على مواقعنا بمدفع   

ة دقيقة قامت مليشيات العدو بالرماي 00في الساعة الخامسة و – 4

ورشاشة  90و 03بالطرية مستخدمة مدفع على مواقع قواتنا 

 الدوشكا.

دقيقة عصرا حركت مليشيات العدو  51في الساعة الخامسة و – 5

 جرافة إلستحداث مواقع وتحصينات اللياتها قبالة الطرية

اطقم ودينا  6دقيقة مساء وصلت دبابة و 42في السابعة و – 6

 شياتمحملة بالذخيرة الى شقرة ضمن دفعات التعزيزات للملي

 االخوانية االرهابية

دقيقة مساء قامت مليشيات العدو  91في الساعة التاسعة و – 3

على مواقع قواتنا بالطرية . 03بالرماية من مدفع   

م 9191/  6/  01يوم الثالثاء   

دقيقة صباحا رصدت قواتنا تجمعات  94في الساعة الواحدة و – 0

 وتحركات للعدو

يقة فجرا دفعت مليشيات العدو دق 49في الساعة الواحدة و – 9

طقما وعربة 09بتعزيزات تجاه الطرية دبابة و  

و بقصف في الساعة الثانية ودقيقتين فجرا قامت مليشيات العد – 0

في قطاع الطرية 90مواقع قواتنا بمدافع   

دقائق فجرا قامت مليشيات العدو  01في الساعة الثانية و – 4

90بالرماية على مواقع قواتنا بمدفع   

دقيقة فجرا قامت مليشيات العدو  51في الساعة الثانية و – 5

 بإطالق النار على مواقع وحدات قواتنا بالطرية

فجرا قامت مليشيات العدو بالرماية  56في الساعة الثانية و  – 6

على مواقع قواتنا اللواء الثالث دعم واسناد 90بسالح ال   

د مت قوات العدو بتحشيدقيقة فجرا قا 56في الساعة الثانية و – 3

 كبير لعناصرها باتجاه الطرية ووادي سال

دقيقة فجرا قامت مليشيات العدو  02في الساعة الثالثة و – 8

على مواقعنا في تبة ابو  90بإطالق نيران رشاشة الدوشكا وال 

 اليمامة االستراتيجية ومواقع قوات الدعم واالسناد

 حا دفعت مليشيات العدودقائق صبا 01في الساعة التاسعة و  – 2

 بحشود من عناصرها تجاه الطرية

 دقائق صباحا قامت مليشيات العدو 01في الساعة السادسة و – 01

 بالرماية على مواقعنا بقطاع الطرية

ف ان استمرار المليشيات االخوانية االرهابية في خرق اتفاق وق

ها اطالق النار ال يعبر مطلقا عن تعافيها من تقهقرها وانهزام

 وامتالكها عنصر القوة والتفوق بقدر ما يعبر عن اصرارها على

لسبل االنتحار في تنفيذ االجندات القطرية التركية الساعية بكل ا

 إلفشال كل جهود دول التحالف العربي .

محمد  المتحدث العسكري باسم المنطقة الرابعة ومحور ابين / النقيب

 النقيب

 

أيام  4خالل  رصد لخروقات ميليشيات االخوان
 في جبهة أبين

رات رصد المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومحور ابين / النقيب محمد النقيب عش 

ايام متوالية. 4الخروقات لقرار وقف اطالق النار التي ارتكبتها مليشيات االخوان في ابين على مدى   

 وفيما يلي نص االيجاز :

هة ابين يات االخوانية االرهابية المدعومة من قطر وتركيا لقرار وقف اطالق النار بجببلغت اجمالي خروقات المليش

خرقا تنوعت بين شن هجمات وقصف مدفعي  45السبت واالحد واالثنين والثالثاء  –خالل االربعة االيام الماضية 

ادق داث مواقع وحفر خنوعمليات تسلل واطالق نيران من االسلحة المتوسطة واالشتباك المباشر ومحاولة إستح

 واعمال عدائية اخرى سنسردها حسب تسلسلها الزمني في هذا االيجاز الصحفي

9191/  6/  93* يوم السبت   

 90و 03دقيقة ليال قامت مليشيات العدو االرهابية االخوانية بإطالق نيرانها ومن مدفع  01و 09في الساعة  – 0

 على قواتنا في القطاع االوسط والساحلي .

صف دقيقة صباحا اطلقت مليشيات العدو االرهابية نيرانها على قواتنا مستخدمة الق 01في الساعة الواحدة و – 9

90بالدبابة ومدفعية ال   

في الساعة الثانية والربع فجرا حاول استطالع العدو االقتراب من مواقعنا قواتنا وتم التعامل معه – 0  

ا في قامت مليشيات االخوان االرهابية بإطالق نيران الرشاشة على قواتن دقيقة فجرا 06في الساعة الثانية و – 4

 القطاع االيسر

 دقيقة صباحا اطلقت مليشيات العدو نيرانها ومن مختلف االسلحة المتوسطة على 01في الساعة الثانية و – 5

 مواقع وحدات قواتنا بوادي سال

 90و 03ت العدو االرهابية االخوانية قصفا بسالح الدقيقة صباحا شنت مليشيا 06في الساعة السادسة و  – 6

 على مواقع قواتنا بالطرية

 03دقيقة ظهرا عاودت مليشيات العدو قصف قواتنا بالطرية مستخدمة مدفع 01في الساعة الحادية عشر و – 3

90و  

على مواقع  09و 03دقيققة عصرا اطلقت مليشيات العدو االخوانية نيران عيار  01في الساعة الثالثة و – 8

 قواتنا .

90دقيقة عاودت مليشيات العدو استهداف قواتنا بمدفع  46في الساعة الثالثة و – 2  

عدو في الساعة العاشرة مساء رصدت قواتنا تعزيزات للعدو بإتجاه القطاع االيمن كما قامت مليشيات ال – 01

على قواتنا باتجاه وادي سال . 90باطالق نيران مدفع   

منطقة دقيقة قامت مليشيات العدو بإستحداث دفاعات بالشيوالت امام مواقع قواتنا ب 98اعة العاشرة وفي الس – 00

 الردمية

على  90و 03دقيقة مساء اطلقت المليشيات االخوانية نيران المدفعية الرشاشة  05في الساعة العاشرة و – 09

 مواقع قواتنا بالطرية

دمة عاودت مليشيات العدو االرهابية قصفها على مواقع قواتنا مستخ دقيقة مساء 41في الساعة العاشرة و – 00

03مدفع   

اقع دقيقة مساء شنت مليشيات العدو قصفا بمختلف االسلحة المتوسطة على مو 41في الساعة العاشرة و – 04

 قواتنا في قطاع الطرية .

 عدو االخوانية االقتراب من مواقعدقيقة مساء حاولت عناصر من مليشيات ال 04في الساعة الحادية عشر و – 05

 قواتنا في القطاع االوسط والرمي باالسلحة الرشاشة

طاع دقيقة ليال استهدفت مليشيات العدو بمدفعية الهاون مواقع قواتنا بالق 94في الساعة الحادية عشر و – 06

 االوسط

ية باتجاه مواقعنا بالطرية والرمادقيقة ليال حاولت مليشيات العدو التسلل  49في الساعة الحادية عشر و – 03

 برشاشة الدوشكا

م 9191/  6/  98* يوم االحد   

صباحا دفعت مليشيات العدو بتعزيزات كبيرة تجاه الطرية 90في الساعة الواحدة و – 0  

وبشكل متقطع على  90و 03في الساعة السادسة ودقيقتين صباحا استمرت مليشيات العدو القصف ب بدفع  – 9

الطرية. قواتنا في  

على قواتنا بالطرية 90دقيقة صباحا واصلت مليشيات العدو القصف بمدفع  91في الساعة العاشرة و – 0  

دقيقة ضهرا استمرت مليشيات العدو قصفها على مواقع قواتنا . 91و 09في الساعة  – 4  

دقيقة ضهرا قامت 55في الساعة الواحدة و – 5  

ناصة على مواقع قواتنا بالطرية .مليشيات العدو بتصويب نيران سالح الق  

ورشاشات  90دقيقة عصرا استمرت مليشيات العدو استهداف مواقع قواتنا بمدفع  50في الساعة الخامسة و – 6

 الدوشكا

دفع دقيقة عصرا قامت مليشيات العدو بالرماية على مواقعنا في الطرية مستخدمة م 52في الساعة الخامسة و – 3

90 

على موقعنا بالطرية 90دقيقة مساء قامت مليشيات العدو بالرماية من مدفع  91اشرة وفي الساعة الع – 8  

مندقيقة مساء اطلقت مليشيات العدو قذائف الهاون على مواقعنا بالقطاع االي 41في الساعة الحادية عشرة و – 2  

اع لى مواقع قواتنا بالقطدقيقة مساء اطلقت مليشيات العدو قذائف الهاون ع 45في الساعة الحادية عشر و – 01

 االيسر

 

 



 
              

 

 6صفحه 

مليون  001عدن..السطو على 
ن ريال رواتب موظفين حكوميي

 في طريقها الى البريقة

وسط انفالت أمني وازدياد اعمال النهب والسطو  

لية على ممتلكات الغير تعرضت سيارة هايلوكس ظهر اليوم لعم

 يةتقطع في منطقة خورمكسر تقل رواتب موظفي مكتب الترب

 والتعليم بمديرية البريقة.

ريقة وقالت مصادر محلية ان السيارة تابعة لمسؤول بتربية الب

ماليين ريال،  001غادرت البنك المركزي وعلى متنها 

ا واعترضها مسلحون وانتزعوا المبالغ من السيارة واتجهوا به

 على متن سيارة كانوا يستقلونها الى وجهة غير معروفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

اني يعتدي على مسؤول إخو
 موظفين في #شبوة

 اعتدى مدير مصلحة األراضي وعقارات الدولة بمحافظة شبوة،

 المحسوب على مليشيا اإلخوان، اليوم األربعاء، على موظفي

 المصلحة.

وأوضح شهود عيان، أن مدير مصلحة األراضي محمد صالح 

ذلك سالم المرزقي، اعتدى بالضرب والشتائم على الموظفين، و

حراسته. بصحبة  

ظفين وأضافوا أن الطرفين تبادلوا اللكم باأليدي، بعد رفض المو

 تمرير معامالت ُمخالفة للنظام والقانون.

 في السياق نفسه، استولت في وقت سابق سلطات شبوة

اإلخوانية على مساحات واسعة من أراضي المواطنين داخل 

 مدينة عتق.

ين، راضي المواطنوأصدر القضاء، قراًرا بوقف أي استحداثات بأ

 لكن سلطة شبوة اإلخوانية رفضت تنفيذ قرار القضاء.

يين وكان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، قد أصدر قراًرا بتع

و مدير عام لمصلحة األراضي وعقارات الدولة بشبوة في يولي

العام الماضي، وذلك ضمن سلسلة أخونة مرافق الدولة في 

 المحافظة.

 
 

 
 
 

 

في لحج احتجاجا على تدهور الخدماتدعوات للتظاهر   

 3/3/9191دعا نشطاء في مدينة الحوطة وتبن إلى الخروج بتظاهرة سلمية يوم الثالثاء القادم الموافق  

زها الرابعة عصرا في حوطة لحج احتجاجا لما تمر به مدينة الحوطة وتبن من انهيار شبه كامل في ملف الخدمات أبر

اعات طويلة يضاف إليها انقطاع مياه الشربانقطاع التيار الكهربائي لس  

اء لحج وقال بالغ صحفي تحت مسمى الهيئة الشعبية للتصعيد بمديريتي الحوطة وتبن إن الدعوة موجهة لكل ابن

 األحرار للتظاهر بشكل سلمي.

البدء بفعاليات  اروجاء في البالغ الصحفي بعد االجتماع أقر تشكيل هيئة شعبية للتصعيد في الحوطة وتبن حيث تم إقر

 احتجاجية سلمية في حوطة لحج.

ها إصالح وذكر تم تشكيل لجنة اعالمية ولجنة تنظيمية لهذه الفعاليات بعد أن أقرت الهيئة على جملة من المطالبات من

واصلة مت وصيانة المولدات االماراتية خالل عشرة أيام لزيادة القدرة التوليدية وزيادة ساعات التشغيل إلى أربع ساعات

 وساعتين انطفاء.

ساعة كما  94وجاء في بيان الهيئة يتم إعادة خدمة المياه وذلك بمد خط حقل مغرس ناجي لتشغيل آبار المياه لمدة 

عجزها. يجب إلزام شركة األهرام والعليان بتوليد الكهرباء بحسب العقود المبرمة معها والزامها بدفع الغرامات في حال  

ية المشاركة الفعالية التي تعبر عن ظلم لحقه.وشدد البيان على أهم  

 

 



 
              

 

 7صفحه 

 مصدر بمصافي عدن يكشف
 حقيقة وجود أسماء متنفذين
ل في كشوفات مرتباتها وتحم

وزارة المالية مسؤولية تأخر 
 الرواتب

ه كشف مصدر مطلع في شركة مصافي عدن، حقيقة ما تناقلت

 عدد من المواقع اإلخبارية بشأن وجود أسماء متنفذين في

في  كشوفات مرتبات الموظفين وأن هذا سبب تأخر وزارة المالية

م .9191صرف راتب شهري مايو ويونيو   

وأكد المصدر، أن هذه المزاعم ال أساس لها من الصحة وأنها 

 مجرد إفتراءات تبرر بها وزارة المالية أسباب رفضها لصرف

المرتبات ، مؤكداً انه لم يتم إضافة أي أسماء إلى كشوفات 

م أي قبل ست سنوات 9104المرتبات منذ إيقاف التوظيف عام 

 وان الكشوفات تسلم شهريا إلى وزارة المالية .

وذكر المصدر، أن الوزارة قامت خالل األشهر الماضية بإنزال 

م ولم تجد 9108لجان لمراقبة صرف المرتبات وأخرها في العام 

غطية على أي أسماء ، الفتاً إلى أن هذه المزاعم محاولة للت

رفض الوزارة صرف مرتبات موظفي المصفاة على الرغم من 

 الموافقة على التعزيز المالي الخميس قبل الماضي .

ك واوضح المصدر أن أسباب رفض وزير المالية سالم بن بري

ن الحقيقية لصرف المرتبات تحمل أغراض وأهداف سياسية ل

 ينجر لها موظفي وعمال المصفاة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

وانية قوات للنخبة الشببرفقة 
وتغطية من الطيران قوات 

 اماراتية تصل معسكر العلم
 بشبوة

افقها وصلت صباح اليوم األربعاء قوة كبيرة تابعة لإلمارات تر

 قوات النخبة الشبوانية الى معسكر العلم قادمة من بالحاف.

وقال مصدر عسكري ان قوات كبيرة لإلمارات عززت من 

ة بقيادة لم مسنودة بقوات النخبة الشبوانيتواجدها في معسكر الع

 محمد البوحر.

ن واضاف المصدر ان القوات تحركت باسناد وتمشيط من طيرا

العلم  التحالف مع انتشار كبير لقوات النخبة بالقرب من معسكر

 في شبوة.

لق وكان سكان محليون في شبوة افادوا ان طيران للتحالف يح

المحافظةديريات بكثافة منذ فجر اليوم في معظم م . 

اإلنتقالي يعترف بالسيطرة على اموال 
عدن  للشرعية في المكال: البنك المركزي في

 وليس مأرب

مارب اعترف المجلسداالنتقالي الجنوبي بالسيطرة على حاويات تحمل مليارات الرياالت في المكال ومنع نقلها الى  

الي وفي اول رد من المجلس اإلنتقالي على إتهام وزير الخارجية اليمني لإلمارات بمساندة قوات من المجلس اإلنتق

 عضو هيئة رئاسة” لطفي شطارة ” قامت باحتجاز اموال خاصة بالبنك المركزي اليمني في مدينة المكال ، قال 

 المجلس اإلنتقالي في تغريدة رد من خاللها على وزير

قال فيها :” محمد الحضرمي ” جية الخار  

 البنك المركزي في عدن مش في مأرب .. وما قامت به قوات التحالف من صلب مهامها ليس إيقاف تهريب األسلحة

 للحوثيين ومليشيات اإلصالح، بل لوقف تهريب األموال لوقف زعزعة االستقرار في الجنوب وتدهور العملة.

لكم واالعيبكم التي لن تستمر. واضاف شطارة: التحالف بات صاحي  

زي اتهم قوات مسنودة من اإلمارات قامت باالستيالء على اموال البنك المرك” محمد الحضرمي ” وكان وزير الخارجية 

 في المكال .

اصة حادث تحويل مسار حاويات العملة الخ“إن ” تويتر“وقال الحضرمي في تغريدة على حساب وزارة الخارجية في 

 ركزي يوم امس من قبل ميليشيات مسنودة بقوات اماراتية من ميناء المكال واحتجازها في مقرها امربالبنك الم

”.مرفوض وخارج عن مهامها التي جاءت من أجلها  

”.وأشار الحضرمي إلى أن الحكومة الشرعية لم تطلب دعم التحالف من أجل ذلك وسيكون لهكذا ممارسات تبعات  

لمكال ليارات الرياالت من العملة المحلية الجديدة، وصلت، السبت الماضي، إلى ميناء احاوية تحتوي على م 04وكانت 

ى مطار على متن سفينة، وقامت قوة من النخبة الحضرمية ومن التحالف العربي في وفت الحق بمصادرتها ونقلها إل

.الريان الدولي  

 

 

 
 

 

 

 



 
              

 

 8صفحه 

مليشيا #االخوان تشن 
 قصف مدفعي عنيف على

ي ات الجنوبية فمواقع القو
 #أبين

عي شنت مليشيا االخوان االرهابية قبل فجر اليوم قصف مدف

 عنيف بالشيخ سالم والطريه في أبين

في  وقالت مصادر في القوات الجووبية ان مليشيا االخوان تشن

ة هذه االثناء قصف عنيف على مواقع وتمركز القوات الجنوبي

ظة عاصمة محافبالشيخ سالم والطريه ويسمع صداه بزنجبار 

 أبين

وصلت لمليشيات االصالح   وفي وقت سابق أمس األثنين

 اإلخوانية بمدينة شقرة تعزيزات عسكرية جديده مكونه من

90دبابات وعدد من األطقم على متنها عيار   

 

 

 

 

د قيادات في الشرعية تهد
قيادي في الحزام األمني 

 بالتصفية

في  ولى تدخل سريعهددت قيادات في الشرعية قائد السرية األ

 أبين بالتصفية

ولى وحّمل القائد ابومصعب عبدالعزيز الشمسي قائد السريه األ

ي حال تدخل سريع في ابين. قائد القوات الخاصة محمد العوبان ف

 تعرضه لتصفية

يرجع  الرقم الذي هددني بالتصفية الجسدية“وقال الشمسي ان : 

وانيهة االرهاب اإلخلقوات القوات الخاصة في ابين التابع لشرعي  

أحّمل المسؤولية الكاملة، في حال “وأضاف القائد الشمسي 

تأتي تصفيتي، قائد القوات الخاصة محمد العوبان ال سواه. وس

”.العدالة ذات يوم  

لسير وأكد القائد ابومصعب أنه لن يتراجع عن مواقفه الوطنية وا

 وقيادةقُدماً على درب الشهداء تحت قيادة المجلس االنتقالي 

 القائد عبداللطيف السيد قائد الحزام االمني في أبين

وخاطب القائد الشمسي جماعة الشرعيه االخوانية قائالً: 

وم سننتصر عليكم وعلى بنادقكم وغروركم وطغيانكم ذات ي“

كيد أحياء أو أموات.. أثق بهذي االنتصارات وثوقوا بسقوطكم األ

الجنوبي ألنكم قد تخليتم عن وطنكم وقضية الشعب  

ائد وتحدث القائد الشمسي بأنه يحتفظ بوثائق ورسائل من ق

فيه القوات الخاصة محمد العوبان تثبت عمليات التهديد بالتص

 الجسديه

ظه إدارة التوجيه المعنوي للحزام االمني والتدخل السريع بمحاف

  أبين

 

 مصدر في مقاومة تعز يكشف أالعيب طارق
رعية في عفاش اإلعالمية الستهداف الش

 المحافظة

وثي في قال مصدر قيادي في المقاومة بمحافظة تعز بأن الهالة اإلعالمية لضبط أسلحة مهربة لمليشيا الح 

 الساحل الغربي كانت صادمة لكل من تابع ذلك الخبر وما كشفته صور الضبط لتلك األسلحة.

ملية ابع اليدين ومجموعة من الذخائر هي عمقرطسه ال تتجاوز أص” كالشنكوف“واستغرب بأن تكون عدد من البنادق 

 تهريب ألسلحة تحول مسار المعركة وتغير طبيعة المواجهة على األرض.

هالة وأكد المصدر أن جماعة الحوثي في غنى عن تلك الحفنة من االسلحة التي أراد إعالم طارق عفاش إظهارها بتلك ال

نواع إلعالمية صواريخ بالستية أو طائرات مسيرة أو نوع من أاإلعالمية التي ظن البعض بأنها من خالل المنشتات ا

 سالح الدمار الشامل.

ا الحربية وقال المصدر لقد سلمت أسرة عفاش لمليشيا الحوثي مخازن أسلحة الدفاع بكل صواريخها ودباباتها ومعداته

ق واحد.واللوجستية وذهبت بعيدا في حربها ضد الشعب اليمني ووقوفها مع الحوثيين وفي خند  

يا في وأضاف لقد احترمنا الحوثي ألنه على مبدأ واحد وليس لديه جلد حرباء متقلب وحسب الفائدة والتي ظهرت جل

م، عندما حاول عفاش االنقالب عليهم فكان الحوثي على مبدأه ونهجه ولم 9103أحداث صنعاء في ديسمبر من العام 

ك اللعبة فأطاح بعائلة عفاش في أربعة أيام.يقبل الرقص على رؤوس الثعابين ألي راقص يهوى تل  

بأنه  وطالب المصدر طارق عفاش وإعالمه بأن يكونوا أكثر اتزانا من تلك الهرولة التي يراد منها إرسال رسائل مغايرة

 صمام أمان الساحل الغربي وحامي حماه.

يدا اء تعز يدركون أالعيبكم جوأكد المصدر بأن سعي طارق عفاش للسيطرة على تعز بحجة األخونه لن تتم فأبن

شروع وسيقفون صفا لمواجهة مخططكم التدميري للبالد بعد أن فضح أمركم وكنت مشاركا لالنتقالي في خنادق الم

ليس االستعماري لإلمارات الساعي لتمزيق اليمن وإنهاء وحدته التي كان يفترض بك أن تكون اول المدافعين عنها و

 أول معاول هدمها.

 طارق أن يحمل عصاه التآمرية عن باقي مديريات تعز ويرحل غير مأسوف عليه منوها لو لم يبقى في وطالب من

.اليمن إال أسرة عفاش الخبيثة لما عادت من نافذة التآمر لتحكم البالد  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

احل طارق عفاش في مهمة تصفية العمالقة بالس
 الغربي

ي الساحل ة الجنوبية والمليشيات الشمالية التي يديرها طارق عفاش فتصاعدت حدة الخالفات بين قادة ألوية العمالق

مارات.الغربي، حيث نفذت األخير كمائن مختلفة سقط على إثرها العشرات من قوات العمالقة الجنوبية الموالية لأل  

ارق عفاش قوات ط وقالت مصادر مطلعة أن عدد من أفراد العمالقة الجنوبية سقطوا بين قتيل وجريح إثر كمينين نفذته

 في الخط العام بالجاح في مديرية.

ة ثانية وأشارت المصادر إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في طقم عسكري أدى إلى إعطابه ، في حين انفجرت عبوة ناسف

 في طقم عسكري يحمل جنود العمالقة أسفرت عن مقتل وجرح البقية.

 6حيث قتل  عفاش ضد قوات العمالقة الجنوبية في الساحل الغربيوزادت كمائن المليشيات الشمالية التي يقودها طارق 

قم الذي من أفراد اللواء السابع عمالقة قبل أيام إثر انفجار عبوه ناسفة زرعتها مليشيات طارق عفاش أثناء مرور الط

 كان يقلهم في خط الخوخة حيس.

رض إمالءاتهحتى يتسنى السيطرة عليها وف ويسعى طارق عفاش ومليشياته ضرب قوات العمالقة الجنوبية وتفكيكها  
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ة كمين محكم يستهدف مليشيا الشرعي

 في منطقة لحمر بأبين

كماً نفذت المقاومة الجنوبية صباح اليوم األثنين كميناً مح

رق استهدف تعزيزات عسكرية تابعة لمليشيات اإلخوان ش

 منطقة لحمر بأبين

ة ات عسكريإلى ذلك أفادت مصادر محلية عن تعّرض تعزيز

أطقم  4تابعة لمليشيا اإلخوان صباح اليوم األثنين مكّونه من 

نة ودبابة قادمة من محافظتي شبوة ومأرب اليمنية صوب مدي

حكم شقرة إلى وابالً من نيران المقاومة الجنوبية في كمين م

ات شرق لحمر بمديرية المحفد بأبين مخلفاً عدداً من االصاب

في العتاد العسكري في صفوف المليشيات وخسائر  

وفي السياق ذاته تواصل مليشيات اإلخوان بالتدفع 

جاهلة بالتعزيزات العسكرية صوب مدينة شقرة الساحلية مت

يذ إتفاق دعوة التحالف العربي بوقف التحشيد العسكري وتنف

 الرياض

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

ع مليشيا الشرعية تدف… خارقة للهدنة

 بتعزيزات عسكرية الى شقرة

ستمراراً ليشيا الشرعية الدفع بتعزيزاتها الى شقرة اتواصل م

عيد لنقض االتفاقيات وخرقا جديدا لتعهداتها بوقف التص

 العسكري .

باح وقالت مصادر عسمرية ان مليشيا الشرعية استقدمت ص

 اليوم تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شقره .

ابات وبحسب المصادر فقد استقدمت المليشيات عدد من الدب

بات واالطقم وناقالت محملة باألسلحة، .والعر  

وخرجت هذه التعزيزات من مأرب باتجاه محور عتق ثم 

 واصلت طريقها اليوم إلى شقرة .

مل ودعا ناشطون السعودية باعتبارها راعية التهدئة الى الع

سكري على اجبار المليشيات االخوانية على وقف تحشيدها الع

 باتجاه الجنوب .

 

 بقوات عسكرية ومعدات حفر عمالقة الى محافظةالسعودية تدفع 

 المهرة

لمهرة مسبق التخطيط لها في محافظة المهرة قالت مصادر قبلية رفيعة في محافظة ا  في محاوالتها المستمرة لتحقيق مطامع

اصمة اطق في عالحدودية مع سلطنة عمان، اليوم االثنين عن وصول تعزيزات كبيرة للقوات السعودية المسيطرة على أهم المن

 المحافظة.

، األمر الذي عمالقة” ونشات“وقالت المصادر القبلية إن من بين التعزيزات التي أدخلتها القوات السعودية معدات حفر ثقيلة منها 

تحقيقه يشير إلى أن قوات االحتالل السعودي لمحافظة المهرة تعتزم المضي في مد أنبوبها النفطي الذي لطالما حلمت الرياض ب

 طوال العقود الماضية.

ر المملكة تستغل حالة االرتباك في الشارع الجنوبي خاصة واليمن عامة لتحقيق مكاسب إضافية غي“وأفادت المصادر أن 

 مشروعة في محافظة المهرة وتحقيق المزيد من خطوات مشروع مد األنبوب النفطي.

س هادي نتهاكاً للسيادة اليمنية، مؤكدة أن سكوت حكومة الرئيواعتبرت المصادر أن تصرفات القوات السعودية في المهرة تعد ا

 على تصرفات القوات السعودية وتحركاتها يعد خيانة للوطن.

رة، على وكان ناشطون مهريون قد أكدوا في وقت سابق على وجود تنسيق بين االنتقالي الجنوبي والقوات السعودية في المه

اث االخيرة بسقطرى .غرار التنسيق الذي حصل بينهم في األحد  

يريات مشيرين إلى أن تحركات السعودية تتزامن مع إخراج االنتقالي المدعوم إماراتيا لمظاهرات من المناصرين له في عدد من مد

 المهرة ومنها المسيلة وسيحوت وحوف وحصوين، والتي أعلن فيها المتظاهرون تأييدهم لقرار اإلدارة الذاتية للجنوب.

ن االستخبارات سيق بين االنتقالي والقوات السعودية بدأ في المهرة منذ أن عقد قائد القوات السعودية مع ضباط ممضيفين أن التن

 السعوديين واإلماراتيين اجتماعاً في المهرة كان بمثابة منح االنتقالي الضوء األخضر لبدء تحركاته في المحافظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ونهب مبالغ مالية كبيرة منهسطو مسلح لمحل صرافة في المخا   

ب حواالت نقدية، ألحد مواطني مدينة الدريهمي اليوم اإلثنين وقامو بنه” محل صرافة“سطا مسلحين في مدينة المخا على 

 ممتلكاته وسرقتها

تعود  وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة للعميد طارق صالح اقتحمت في وقت متأخر من مساء أمس االحد محل صرافة

الف  02مليون ريال يمني و 02ملكيتها للمواطن سالم عبيد، ونهبت ما بداخلة من أوراق نقدية وعمالت اجنبية تقدر بأكثر من 

 ريال سعودي.

ب بين ، مؤكدة أن العصابة أثارت الرع”طارق عفاش“وأوضحت المصادر أن المسلحين كانوا يستقلون طقما عسكريا يحمل صور 

 أوساط المواطنين.

نة.ما اشارت المصادر الى ان المسلحين غادروا المكان بعد نهبه، ولم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل السلطات المحلية في المديك  

قرار وتشهد الخا فوضى واختالالت أمنية نتيجة النعدام األمن في المدينة منذ أن تفردت ما تسمى قوات حراس الجمهورية بال

 األحادي فيها.
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دها خوان تواصل تصعيمليشيا اإل
 في أبين

ة تواصل مليشيا اإلخوان اإلرهابية، التابعة لحكومة الشرعي

 خروقاتها لوقف إطالق النار في جبهة أبين.

ي تحدي وقصفت المليشيات اإلخوانية، مواقع القوات الجنوبية ف

 واضح التفاق الرياض

بين اال وحاولت توجيهات رئاسية ايقاف تصعيد المليشيات الى ا

 انها باءت بالفشل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

احتجاجات في المكال تطالب 
 بتوفير الكهرباء

التيار  اليوم اإلثنين في احتجاجات على انقطاع  خرج ابناء المكال

 الكهربائي في محافظة حضرموت .

وقطع المحتجين عدداً من الشوارع الرئيسية بمدينة المكال 

الكهرباء  وأحرقوا إطارات السيارات احتجاجاً على انقطاع

 بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة.

 واوقف المحتجين حركة السير في عدد من الشوارع رافعين

 شعارات تطالب بتوفير الكهرباء

 وتشهد محافظة حضرموت انقطاعات مستمرة للتيار الكهرباء

 منذ

ادة دخول فصل الصيف، وأرجعت مؤسسة الكهرباء ذلك إلى الزي

ات والتي فاقت قدرة مولداتها مولدات شرك الكبيرة في األحمال،

 الطاقة المشتراة

 

 

 

 

 

 

 

صحفي سعودي : خطاب هادي محاولة التفاف جديدة 
على التحالف وتعكس هيمنة التيار القطري على 

 الشرعية

فا اياه الصحفي السعودي سامي العثمان على خطاب الرئيس هادي واص” العروبة اليوم“علق رئيس تحرير صحيفة  

ون رئيساً ه محاولة التفاف جديدة على التحالف تعكس هيمنة التيار القطري التركي على الشرعية مع اصراره ان يكبان

 لليمن سواء بالسلم او االرهاب.

اصالً  وقال العثمان في سلسلة تغريدات له على تويتر:الواقع يقول بأن كلمة منصور هادي امام قياداته المرتهنين

في ادارة  قطري التركي االخواني التفاف جديد على اتفاق الرياض السيما ان فشل هادي واضًحاللمشروع الصهيوني ال

 الملفات السياسية والعسكرية فضال عن سيطرة المشروع الصهيوني القطري التركي على الحكومة!!.

ه اللها وحسب ماوجه بوتابع قائال: كلمة منصور هادي بعد ان آفاق من سباته امام الخونة رجال حكومته تالعب من خ

عية والتي في بين تمسكه بالعالقة االستراتيجية مع التحالف وأن لم يذكرهم باالسم خوفاً من نفوذ الخونة داخل االشر

 تراهن على المشروع الصهيوني القطري التركي!.

يها، قطري التركي علواكد ان كلمة هادي حقيقة القيمة لها اطالقاً ويتبين من خاللها سيطرة المشروع الصهيوني ال

المراقبين  حيث اتهم االنتقالي بالمواجهات في ابين بينما من اخترق وقف إطالق النار ميلشياته وعصاباته ومع وصول

 السعوديين!.

ي إليه! واضاف: يتضح من كلمة هادي ويبدو انه اليزال يعاني من اثر النعاس بأنه مصر ان يكون رئيساً اليمن وفق ا

ح من ! إنما المهم لديه في نفس الوقت ضم الجنوب العربي إلدارته وهذا اصبح شبه مستحيل بل اصب سالم او ارهاب

 الماضي األسود! الجنوب العربي لن يديره سوى ابنائه!

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حالقوات التهامية تحاصر إدارة أمن المخا التابعة لطارق صال  

تيال ارة امن المخا التابعة لطارق صالح احتجاجا على قيام قواته باغقليل إد لبمن االلوية التهامية ق قوات حاصرت

 قيادي من التهاميين.

ح اللواء وقالت مصادر محلية إن القوات التهامية حاصرت ادارة االمن التابعة لطارق صالح على خلفية مقتل ركن تسلي

 الثالث تهامة على أيدي قوات طارق صالح وسط مدينة المخا.

قة بشعة ر أن عناصر مسلحة على متن طقمين عسكريين تابعة لطارق صالح نفذت عملية االغتيال بطريواكدت المصاد

 ومن ثم الذت بالفرار في عز الشمس وواضحة النهار .

القرار وتواصل قوات طارق عفاش تصفيتها للقيادات التهامية والجنوبية في الساحل الغربي ومحاولتها االنفراد ب
ى الساحلوالسيطرة الكلية عل  
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تعديالت اتفاق الرياض..هادي 

فيذوشرعيته يواصلون عرقلة التن  

اق كشفت مصادر مطلعة ، أن السعودية تطرح صيغة معدلة التف

اض الرياض تنص على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الري

ن وتأجيل شقيه األمني والعسكري، وهو ما يرفض بشكل عام م

”.رعية وفي مقدمتهم الرئيس هاديقبل غالبية الش  

شكيل وكشفت المقترحات المعدلة التفاق الرياض عن اقتراح بت

 حكومة شراكة مع االنتقالي وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن،

عد وتأجيل تسليم المجلس االنتقالي سالحه ودمج قواته إلى ب

 تشكيل الحكومة.

يا مسك حرفوأشارت إلى أن الرئيس أبلغ قيادات الدولة أنه مت

 بتنفيذ اتفاق الرياض رغم الضغوط الكبيرة.

يه وقال الرئيس هادي في كلمة له خالل اجتماع بهيئة مستشار

مثل وهيئة رئاسة مجلس النواب، إن قبوله اتفاق الرياض ألنه ي

المخرج إلنهاء أسباب ومظاهر التمرد المسلح في عدن وبعض 

شكل كامل كما المناطق المحررة. مؤكدا على ضرورة تنفيذه ب

”.ورد في آخر مادة فيه دون انتقاء او تجزئة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النخبة الحضرمية تحتجز حاويات

 من األموال كانت في طريقها الى

 مأرب

از قالت مصادر محلية، إن قوات النخبة الحضرمية قامت بإحتج

بنك شحنة جديدة من العملة المطبوعة في روسيا مسجلة بإسم ال

اء المكالء .المركزي في مين  

وأكدت المصادر أن األموال المطبوعة كانت في طريقها الى 

ا.مارب قادمة من السعودية ضمن دفعة جديدة تن طباعتها مؤخر  

زي وتواصل هوامير الفساد في الشرعية نهب اموال البنك المرك

ل وترحيلها الى مارب دون االكتفاء بثروات مارب التي لم تص

 منها شيئ للبنك المركزي.

  

كز مستشفى الجمهورية توقف رواتب الطاقم المتطوع في مر

”وثيقة”العزل بعدن  

حجر أوقفت هيئة مستشفى الجمهورية في العاصمة عدن رواتب الطاقم المتطوع في اول محجر صحي بعدن ، مركز ال

 الصحي والعزل بمستشفى األمل بمديرية البريقة.

ضات نيابة عن زمالئه : فوجئنا بتوقيف رواتبنا نحن ممرضين وممر وقال أحد افراد الطاقم المتطوع عمار المصري

 مستشفى الجمهورية من قبل إدارة المستشفى بسبب تطوعنا للعمل بمحجر األمل لعالج فيروس كورونا.

ال وتساءل العمري : هل بهذا العمل نحن اجرمنا او قصرنا في واجبنا العملي والديني واالنساني هل جزاء اإلحسان ا

حسان.اال  

ابوابها  وأضاف المصري : نحن لم نهرب مثلما هرب الكتيرون ولم نغلق ابواب المركز مثلما اغلقت جميع المستشفيات

 بوجه المرضى.

وجهها الى الشرعية والمجلس االنتقالي قال فيها:” عدن تايم“وبعث عمار المصري في رسالة مناشدة الى   

الصفوف وأطباء المحاجر الصحيه بعدن الذي وقفنا جميعا يدا واحده وبنحن من سميتمونا بالجيش االبيض ممرضين “

تطوعنا االماميه لمجابحة فيروس كزرونا المستجد نحنا الذين تطوعنا أوال في نحن من افتتحنا واسسنا هذا المركز و

ميع ثلما اغلقت جبالعمل فيه من قبل أن تسجل اي حالة بعدن لم نهرب مثلما هرب الكتيرون لم نغلق ابواب المركز م

حن ممرضين المستشفيات ابوابها يوجه المرضى بما في ذلك المستشفيات الحكومية نتفاجئ االن بتوقيف رواتبنا ن

ورونا وممرضات مستشفى الجمهورية من قبل إدارة المستشفى بسبب تطوعنا للعمل بمحجر األمل لعالج فيروس ك

رمنا ونا والزلنا نستقبل الحاالت حتى االن فهل بهذا العمل نحن اجحاله مصابة بفيروس كر 511الذي استقبل اكتر من 

 او قصرنا في واجبنا العملي والديني واالنساني هل جزاء اإلحسان اال االحسان.

نطلبه وما  نحن النطالبكم بشكر وال تكريم وال أشاده بنا عبر مواقع التواصل الن الله عالم بنا وبكل ما نقوم به كل الي

ا بعيدا عنهم م ، التوجيه الفوري بفتح رواتبنا رواتب أسرنا واطفالنا الذي تركناهم وخاطرنا وضحينا بحياتننرجوه منك

ائبين من أجل الواجب الذي على عاتقنا الننا بالفعل مالئكةالرحمه هذا فقط مانرجوه منكم ونسألكم بالله ان التردونا خ

”.رعاية الله وحفظه كلنا ثقه فيكم ولكم منا جزيل الشكر والتقدير وفي  

عاما 01عمار حسن ثابت أحد الجنود بالجيش االبيض بمحجر األمل وممرض فني بمستشفى الجمهورية منذ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقوات تغتال قيادي في المقاومة التهامية بالساحل الغرب  

الغربي  مة التهامية بالساحلقال مصدر في قوات المقاومة التهامية ان نائب ركن تسليح اللواء الثالث في قوات المقاو

 تعرض لعملية اغتيال من قبل قوات طارق عفاش.

نوار  ”مقاومة تهامية“وقال المصدر إن طقمين من قوات طارق عفاش اعترضوا طريق نائب ركن تسليح اللواء الثالث 

 خالد قاسم وقاموا بإطالق النار عليه في الخط بمدينة المخا الساحلية جنوب غرب محافظة تعز.

هامة ووقف وحسب المصدر فإن اغتيال نوار قاسم يأتي بعد أيام قليلة فقط من مطالبته قوات طارق صالح بالرحيل من ت

 التدخل بشؤون أبناء تهامة، كما كان نوار قد انتقد تصرفات قوات طارق صالح ضد أبناء تهامة.

ئر بين قوات ة التهامية يأتي في سياق الصراع الداوتجدر اإلشارة إلى أن اغتيال نائب ركن تسليح اللواء الثالث للمقاوم

 طارق صالح والمقاومة التهامية من جهة وطارق صالح والعمالقة الجنوبية من جهة ثانية.

 

 



 
              

 

 12صفحه 

ال وقفة إحتجاجية في #المكال رفضاً إلرس
 األموال إلى #مأرب

حاويات الى ميناء المكال  3بعد ساعات من الكشف عن وصول 

قفة دية لنقلهازالى مارب شهدت مدينة المكال ومحمالت بفئات نق

إحتجاجية شعبية للمطالبة بوقف إرسال حاويات األموال من 

 مدينة المكال بساحل حضرموت الى مأرب شمال اليمن.

بث ويقول المشاركون في الوقفة ان احتجاجهم ياتي رفضا للع

ا بالعملة التي هوت الى واد سحيق بسبب طباعة مليارات منه

تغطية ، وايضا احتجاجا على تسخير تلك االموال لدعم دون 

عاني جبهات مايسمى بالشرعية لقتل ابناء الجنوب، في حين ت

 .حضرموت من إنهيار للخدمات وقطع للرواتب

ب وياتي ذلك ضمن استمرار هوامير الفساد في الشرعية بنه

.اموال البنك المركزي وتسخيرها في خدمتهم  

 

 

 
 

مين في قوات الشرعية بكمصرع ضابط وجنديان 
 محكم في المحفد

ن كشفت مصادر عسكرية عن مصرع ضابط واثنين جنود اخري

لمحفد.من قوات الشرعية بكمين محكم نفذته القوات الجنوبية با  

وقالت المصادر ان مجموعة من القوات الجنوبية رصدو تحرك 

كمين قوات للشرعية من شقرة الى زنجبار حيث قامو بتنفيذ ال

وصولهم الى المحفد.قبل   

يا وتواصل القوات الجنوبية استهداف قوات الشرعية ومليش

يذه االخوان بعد عدم التزامهم باتفاق الرياض وتنصلهم عن تنف

.ومحاوالتهم المتكررة اقتحام أبين وعدن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مطالبة سياسي جنوبي ينتقد األبواق اإلخوانية ال
 بتدخل أردوغان في #الجنوب و #اليمن

اق نتقد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، األبوا

 اإلخوانية التي تُطالب على تدخل الرئيس التركي رجب طيب

 أردوغان على التدخل في الجنوب واليمن.

ي الصفاقة أن تشاهد إعالم”: “تويتر“وقال في تغريدة عبر 

ة إخونجي مصري يعلق بحسرة على تحرير سقطرى من هيمن

ي تركيا و هو الجئ ف… وقطع الطريق على تدخل  اإلرهابيين

”.إسطنبول  

ني أما قلة الحياء و نكران لعروبتهم أن اسمع فلسطي“وأضاف: 

ن اإلخوان أردوغان بالتدخل في اليمن والجنوب بدالً م… يطالب 

”التدخل في فلسطين  

شبم لمليشيا اإلخوان في ي تظاهرة شعبية رافضة
 بشبوة.

نتقالي ظة شبوة قبل قليل تظاهرة شعبية لعشرات المواطنين، مؤيدين فيعا للمجلس االشهدت مدينة يشبم بمحاف

من المحافظة.“ ميليشيات اإلخوان”الجنوبي، ومطالبة بطرد   

ن.وطالب المتظاهرين بطرد مليشيا االصالح من المحافظة نظرا لجرائمهم االي يرتكبونها باستمرار بحق المواطني  

قبائل تتوافد وادي يشبم #شبوه التزال ال”ل بن عطاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: وذكر الناشط الجنوبي جما

”تؤيد اإلدارة الذاتية للجنوب وعودة النخبة الشبوانية للمحافظة وتطالب برحيل مليشيا اإلخوان منها  

لتابعة بمديرية الصعيد اوتداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي صورا لتوافد المتظاهرين على وادي يشبم 

.لمحافظة شبوة، استجابة لدعوة أطلقت في وقت سابق  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناغتيال جندي في سيئو…اإلنفالت األمني يستمر  

اية استمرار لإلنفالت األمني الذي تشهده مديريات وادي حضرموت اغتال مسلحون مجهولون جنديا يعمل في قوة حم

 مطار سيئون.

مسلحين فتحوا النار على الجندي وسط المدينة واردوه قتيال. ان  وقال شهود عيان  

 ونقل الجندي الى مستشفى سيئون العام في محاولة النقاذه لكنه توفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وصول باخرة قادمة من السعودية محملة بمليارات 
 الرياالت المطبوعة إلى ميناء المكال

اليمنية واصرارهم على تدميرها أفادت مصادر مطلعة عن وصول  في ظل مؤامرة الشرعية والسعودية على العملة

حاوية محملة بمليارات الرياالت المطبوعة إلى ميناء المكال بحضرموت.04باخرة قادمة من السعودية على متنها   

بنك لأن السلطات تقوم بترتيبات لنقل األموال إلى ا” لم تؤكدها مصادر مسئولة في البنك المركزي“وقالت أنباء، 

   المركزي في محافظة مأرب

 


