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م 2202 \ 1 \  29  ستونالو التاسعلعدد ا  

الرياض بريطانيا تستلم ملف اتفاق 
 بعد فشل السعودية في تمريره

 

شرعية هادي اإلخوانية تسطو على 
 انتصارات قوات العمالقة الجنوبية

 
التحذيرات باستنزاف ألوية العمالقة 

بمعارك شمالية بدأت تتحقق.. في يوم 
ً  81واحد فقط مقتل  عنصراً وقياديا  

 

العمالقة على أرض الغدر 
والخيانة..مخاوف من مجازر وحشية 

 يهيئ لها اإلخوان
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

توافق دولي إلزاحة االرهابي 
 “االحمر” من المشهد السياسي

 



 
               

 

 2صفحه 

مسلحو اإلصالح يختطفون  
 ضابط من نقطة أمنية بالمحفد

هاجم مسلحون يتبعون حزب اإلصالح نقطة تنفتيش في   

 المحفد بنحافظة أبين. 

وقالت المصادر إن مسلحبن مجهولين بمدينة المحفد  

يد وضابط في العمليات  اختطفوا مساء أمس الجمعة عق

والية  المشتركة التابعة أللوية العمالقة الجنوبية الم

 لإلمارات. 

وأوضحت المصادر إن مسلحين نصبوا نقطة تفتيش في  

مديرية المحفد واقفوا العقيد في العمليات المشتركة التابعة  

أللوية العمالقة الجنوبية هيثم عاطف، والضابط المهندس  

 حازم شنظور، أثناء عودتهما من شبوة إلى عدن. 

هم  المسلحين رفعوا أسلحت   وأشارت المصادر إلى أن

عليهما، أوأخذوهما إلى أحد الشعاب البعيدة عن النقطة،  

ورموهما في منتصف الليل، وتركوهما، بعد أن أخذوا  

 الطقم، والجواالت، واألسلحة. 

وتشهد مديريات أبين صراع مسلح وعمليات اغتياالت  

وتصفيات بين االنتقالي واإلصالح بالتزامن مع موت تام  

 التفاق 

 

 

 

 

 

 

 

خالل اشتباكات في  قتلى وجرحى 
 سوق القات بخور مكسر 

شهد سوق القات في خور مكسر اليوم السبت اشتباكات  

ين بجروح باالسلحة قتل خاللها ثالثة أشخاص وأصيب آخر

 خطيرة إثر خالف اثر خالق جرى لينهما 

وقالت مصادر محلية إن مسلح أطلق النار على مواطنين في  

أشخاص    3ل سوق القات بخور مكسر ما أدى إلى مقت

 وإصابة أخرين بينهم إصابة خطيرة.

وتشهد عدن حالة انفالت أمني وعمليات اغتياالت واسعة  

 في ظل سيطرة االنتقالي الجنوبي 

  

شرعية هادي اإلخوانية تسطو على انتصارات قوات 
 العمالقة الجنوبية

حققتها قوات العمالقة الجنوبية التي  كما كان متوقعًا، عملت الشرعية اإلخوانية على سرقة االنتصارات التي 

 .تحقّقت في محافظة شبوة وامتدت إلى مأرب

الميلشيات اإلخوانية لم تفعل شيئًا على الصعيد الميداني فيما لجأت إلى محاولة غسل سمعتها في محاولة  

 .”لنسب االنتصارات التي تحققت إلى عناصرها “المتآمرة

لسرقة الواضحة النتصارات الجنوب، وقال المتحدث باسمه علي عبدهللا  المجلس االنتقالي الجنوبي أدان هذه ا 

 .الكثيري المتحدث طيران اإلمارات هي من صنعت االنتصارات في حريب وقبل ذلك في عين وبيحان وعسيالن

متحدث االنتقالي أضاف أنه من المؤسف مشاهدة محاولة بعض الجهات لتزييف الحقائق وسرقة االنتصارات  

نسبها لمسميات سبق لها أن سلمت تلك المناطق للحوثيين دون قتال، كما أنها اآلن ال وجود لها في  من خالل 

 .الميدان 

ودعا المتحدث االنتقالي، كل من يمعن في تزوير الحقائق أن يكف عن زيفه فدماء شهدائنا ال تقبل التزوير 

 .والتدليس

لحقائق أمام أعين الجميع، وذلك لعرقلة نجاح خطة دعوة المجلس االنتقالي تحمل أهمية كبيرة كونها تضع ا

 .الشرعية الساعية إلى نسب االنتصارات التي يحققها الجنوبيون إلى نفسها

وتريد الشرعية بشتى السبل إيجاد مستقبل لها في العملية السياسية بعدما زاد حجم الغضب والنفور من  

الحوثيين، ووجهت بوصلة عدائها تجاه ضرب الجنوب واحتالل  ممارساتها التي أّخرت حسم الحرب على 

 .أراضيه

واستخدمت الشرعية في هذا اإلطار كتائبها اإلعالمية التي تم توظيفها من أجل الترويج بأن عناصرها هي من  

  حققت المكاسب الميدانية أمام الحوثيين، علًما بأن الشرعية تنفق أموااًل ضخمة على هذه الكتائب من أجل

 .ترويج األكاذيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمالقة تستفز قيادات الشرعية برفع صور 
 عيدروس الزبيدي في حريب 

رفعت قوات العمالقة في مديرية حريب بمارب صور رئيس اإلنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في جبهات  

 . القتال

المنتسبة لهذه المديريات والتي تحمل عداء وشكل رفع صور الزبيدي احراج كبير لقيادات الشرعية العسكرية 

 .كبير لإلنتقالي الجنوبي واإلمارات

ويرى مراقبون أن قيام العمالقة بهذه االستفزازات ستجبر قيادات اإلخوان على حمل السالح ضدها ونذر  

 .مواجهات قادمة بين الطرفين 

رة لم يعرف منفذيها فيما تشير  من جانب اخر اكدت مصادر في قوات العمالقة تعرضهم لعدة هجمات غاد

 اصابع االتهام لقوات االخوان المندسة بين العمالقة القيام بها

http://www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2020/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-750x430.jpg
http://www.salmashhad.com/wp-content/uploads/2022/01/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%86-1.jpg


 
               

 

 3صفحه 

اإلنفالت األمني يستمر..مقتل 
 فتاة بنيران مسلح في عدن

يستمر اإلنفالت األمني في عدن والتي يسيطر عليها  

المجلس اإلنتقالي واإلمارات حيث قُتلت فتاة الخميس  

منطقة القلوعة بمدينة عدنبرصاص مسلح في  . 

وقالت مصادر محلية إن مسلح اقتحم منزل فتاة يقع بالقرب 

القلوعة، وأطلق الرصاص على  من مدرسة محيزر بحي  

 .الفتاة ما أدى إلى مقتلها، ثم الذ الجاني بالفرار

وقام األهالي بنقل الفتاة إلى مستشفى أطباء بال حدود في  

فارقة الحياة قبل وصولها إلى   محاولة إلنقاذ حياتها إال أنها

 .المستشفى

وطالب المواطنون األجهزة األمنية بسرعة القبض على  

 .الجاني وتقديمه للعدالة لينال جزاءه الرادع

وتشهد عدن انفالت أمني وعمليات اغتياالت وتصفيات  

وفوضى أمنية عارمة في ظل سيطرة االنتقالي الموالي  

 .لإلمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حادثة العرم..المقاومة الجنوبية  بعد 
 تحذر مليشيا اإلخوان في شبوة 

من    حذرت المقاومة الجنوبية في العرم بمحافظة شبوة،

بقاء مليشيا الشرعية اإلخوانية في ثكناتها، دون إبعادها  

إلى الجبهات في مواجهة الحوثيين، متوعدة بإجراءات  

 .لردعها دفاًعا عن كرامة المواطنين

الجنوبي الواضح جاء في أعقاب إطالق مليشيا    هذا التحذير

الشرعية اإلخوانية النيران على المواطن عنتر أبوبكر محمد 

القميشي، في منطقة العرم، وأصابته بجروح خطيرة لرفضه 

 .نزع علم الجنوب من سيارته

و حملت هذه التطورات داللة مهمة على أن بقاء المليشيات 

ظل أمًرا شديد الخطورة، اإلخوانية في محافظة شبوة، سي

 .كونه يؤدي إلى تفاقم خطر اإلرهاب على األرض

 

التحذيرات باستنزاف ألوية العمالقة بمعارك شمالية بدأت  
عنصراً وقيادياً  81تتحقق.. في يوم واحد فقط مقتل   

تقارير سبق أن حذرت مصادر قيادية سياسية وقبلية في الجنوب بحسب ما نشره المشهد الجنوبي األول في  

حاك ضد القوات الجنوبية من بينها ألوية العمالقة ومن ذلك دفعها لمعارك الهدف منها فقط  سابقة من مؤامرة ت

 .استنزاف هذه القوة البشرية الضاربة التي يمتلكها الجنوب 

ة جراء  ويبدو أن تلك التحذيرات بدأت تتحقق بالفعل وذلك بالنظر إلى حجم الخسائر التي تتكبدها قوات العمالق

 .الدفع بها للتوغل في جبهات قتال شمالية ضد الحوثيين

ففي اإلحصائية المعلنة بعدد القتلى من ألوية العمالقة الذين سقطوا فقط خالل أمس األربعاء في معارك ضد  

( قتيالً بينهم  81الحوثيين بمديرية بيحان في مأرب، بلغ العدد الكلي لهم بحسب الكشوفات الطبية في شبوة )

شخص، هذه اإلحصائية فقط   100يادات، فيما الجرحى وبحسب ما نشرته وسائل إعالم متعددة بلغوا نحو ق

 .ليوم واحد فكم هو العدد الكلي للخسائر البشرية بصفوف العمالقة منذ بداية المعارك في مأرب

حجم التقدم البري على   وبالنظر إلى حجم التكلفة البشرية التي تتكبدها ألوية العمالقة في معارك شمالية فإن

لشرعية وتنظيم اإلخوان ال  األرض ال يساوي شيئاً مقارنة بما تخسره هذه القوات من مقاتلين فيما قوات ا

 .يحركون ساكناً على الرغم من أن احتدام القتال يقع ضمن المناطق التي يفترض بأنهم ينتشرون فيها 

قة( القتال نيابة عن مليشيا اإلخوان المسلمين في  ال الجنوبية )العم ليس من واجب أو مسؤوليات القوات

لشارع الجنوبي، واألحرى بقيادات هذه القوات الدفع بها الستكمال استعادة السيطرة على  مأرب، هكذا يقول ا

باقي المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة المليشيا اإلخوانية والتنظيمات اإلرهابية التابعة لإلخوان في كل من  

موتأبين وحضر . 

فيما يلي كشف بأسماء قتلى ألوية العمالقة ليوم أمس األربعاء الذين سقطوا بمواجهات معارك عقبة ملعاء في  

مديرية حريب والتي لم يثبت حتى اللحظة حقيقة السيطرة عليها من عدمه في ظل نفي الحوثيين إحراز  

 .العمالقة أي تقدم فيها

 



 
               

 

 4صفحه 

وزير الداخلية يعود مجبرا الى  
 عدن 

خضع مؤخرا وزير داخلية حكومة المناصفة المحسوب على 

هادي وعاد الى عدن بعد هروبه منها عقب تشكيل  

 .الحكومة

وعاد وزير داخلية حكومة المناصفة ابراهيم حيدان مجبرا  

بتوجيهات من التحالف بعد ان كان يريد البقاء في سيئون  

 .ونقل مقر وزارته اليها

حيدان وابقاءه متمردا  وحاولت جماعة االخوان باغراء 

ة المتفق عليها اال ان السعودية  وخارجا عن نطاق الحكوم

استدعته وامرته بالعودة لعدن والبدء باعادة هيكلة وزارته  

بالتنسيق مع االنتقالي واستبعاد كل العناصر االرهابية من  

 .الوزارة والتي زرعها سابقه المدعو احمد الميسري

صفة ان وزير الداخلية  واكدت مصادر في حكومة المنا

حيدان اكد للسعودية واالمارات التزامه باألوامر وانه ملتزم 

بتنفيذ اتفاق الرياض واعادة هيكلة وزارته والتنسيق  

 .والتشاور مع االنتقالي

لكن حيدان طلب من السعودية وفق المصدر حمايته اذ انه  

من الممكن ان يتم استهدافه من قبل خاليا علي محسن  

وجماعة االخوان التي تضغط عليه للخروج عن   االحمر

 .لحمة الحكومة المشكلة باتفاق الرياض

 
 
 
 
 
 

اطقم الحزام األمني تهدد حياة المواطنين  
 في عدن..الدكتورة ميداء نموذجا 

تهدد اطقم الحزام األمني حياة المواطنين في عدن فنتيجة  

الفترة  لسرعتها العالية لم تبالي بحياة المواطنين وبين  

 .واألخرى يسقط ضحايا لهذه الشرعية

في   اليوم الخميس اصطدام طقم للحزام األمني

أستاذة بجامعة عدن تسبب بوفاتها  سيارة  . 

ووقع الحادث بالقرب من مدينة إنماء حيث صدم طقم  

عسكري سيارة الدكتورة بكلية الحقوق ميداء عبدهللا ناصر 

 .أثناء عودتها إلى منزلها

الطقم المسرع بتضرر سيارة الدكتورة ووفاتها على وتسبب  

 .الفور

وحاول مواطنون إسعافها بداية األمر إال أنها كانت قد  

 .توفت

 

شبوة…قبائل لقموش تدين تقطع القوات الخاصة  
 ألحد ابناءها 

تداء عليه  أصدرت قبائل لقموش بمحافظة شبوة، بيان أدانت فيه تقطع القوات الخاصة ألحد ابناء القبيلة، واالع

 .باطالق النار

 .وفي البيان حددت أمام السلطة المحلية في شبوة عدد من المطالب

 … نص البيان 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 بيان قبائل لقموش 

م 2022يناير  26األربعاء   

الحادث  م علئ إثر 2022يناير  26بيان صادر عن اجتماع قبائل لقموش المنعقد يومنا هذا األربعاء بتاريخ 

الذي تعرض له ابننا عنتر ابوبكر محمد القميشي بصورة عنجهيه من قبل مليشيات القوات الخاصة في نقطه  

م بالقرب من  2022يناير 25العرم التي دأبت علئ التقطع ألبنائنا وعلئ إثر هذا االعتداء الذي حصل يوم 

لة لقموش من سلطة المحافظة النقاط  مشروع مياه هدئ ومطاردته بسياره مدنية خاصه بهم وذلك تطالب قبي

 /التالية

تدين وتستنكر باشر العبارات األعمال العنجهية التي قامت بها مليشيات القوات الخاصة عندما أقدمت على  -1

 .متابعة ابننا لمسافة بعيدة عن موقعهم واطالق النار عليه وعدم التعامل معه بشكل إنساني

2- مشاركة في التحقيق في الحادث إلى جانب اللجنة المشكلة من قبل  نطالب مشاركة من ابناء لقموش لل

 .المحافظ

 .نطالب نقل ابنناء للعالج في عدن نظر لحالته الخطرة-3

نطالب بفك الحصار علئ ابنناء في المستشفى وإبعاد القوات الخاصة من حراسه المستشفى مالم نحمل -4

 .السلطة كل مايحدث ألبنناء وكل مايترتب علئ ذلك

م 2022/1/26صادر عن اجتماع قبائل لقموش العرم /الريده بتاريخ   

 .نسخة لمحافظ شبوة

 .نسخة ألمن شبوه

 

 

 

 

العمالقة على أرض الغدر والخيانة..مخاوف من  
 مجازر وحشية يهيئ لها اإلخوان

للتنكيل الذي  كشفت مصادر مطلعة عن مساعي اخوانية للنيل من قوات العمالقة في جبهات مأرب مقاضاة  

 .جرى لهم في شبوة وعدن

وحسب مصادر مطلعة فان مليشيا اإلخوان تخطط الفتعال مجازر بقوات العمالقة في مديريتي حريب والعبدية  

 .حال دخول العمالقة اليها

والمقدشي  وتحتضن هذه المديريات منازل القيادات العسكرية الكبيرة التابعة لمليشيا الشرعية امثال الشدادي 

 .وقيادات اخوانية حصل لها تنكيل كبير في عدن ومحافظات الجنوب من قبل اإلنتقالي

ويتخوف قيادات العمالقة من هذه الخيانات كون العمالقة في أرض اإلخوان الذين يعيشون على الغدر والخيانة  

 طيلة حياتهم

 

 



 
               

 

 5صفحه 

بعد التقارب التركي العربي..  
تخبط داخل منابر اإلخوان 

المية اإلع  

مع إحياء تركيا عالقاتها المتعثّرة مع بلدان عربية، زاد تأّزم 

وضع اإلخوان المقيمين في تركيا والتضييُق على منابرهم  

االعالمية، ما دفع بعضهم إلى المغادرة خشية التحّول إلى  

 .ورقة مساومة تتخلى فيها تركيا عنهم

المسلمين اإلعالمية، وبإلقاء نبذة عن منابر جماعة اإلخوان  

نجد معتز مطر الذي كان يقيم ويقدم برامج من اسطنبول،  

ثم من لندن واآلن من استديو في مكان غير معلوم يبُث  

 .برنامجه على مواقع التواصل االجتماعي

ويرى المراقبون أن إعالم اإلخوان في الخارج يعاني من  

مج  االرتباك واالنقسام، وذلك بعد أن أوقفت تركيا برا

 .إعالميين إخوان وفرضت شروطا على قنوات الجماعة

فمراكز اإلخوان اإلعالمية والقنوات التلفزيونية مثل  

تدُرس خروجها من تركيا إثر التقارب  ”“وطن” و”مكملين

 .التركي العربي

وبالرغم من كثرة المنابر اإلعالمية اإلخوانية في بريطانيا،  

مطر ومحمد ناصر  لكنه ليس من الواضح ما إذا كان معتز 

هم إلى قنوات قائم ة بالفعل كفضائية  وغيُرهما سيتم َضمُّ

“الحوار”، التي يديُرها عزام تميمي القيادُي اإلخواني  

الفلسطيني، أم سيتم إنشاُء قنوات جديدة لهم، أو حتى  

االكتفاُء بالظهورعبر وسائط الديجيتال فقط كاليوتيوب  

 .وغيره من وسائل

لترجيحات هو استضافة ُعزام التميمي  ولعل ما يؤكُد هذه ا

إلبراهيم منير القائم بأعماِل المرشِد العام للتنظيم على قناة  

“الحوار”، ومركُزها لندن، والتي انضّم إليها أيضا أسامة  

 .جاويش المذيُع اإلخواني القادم من تركيا

وكحال الجماعة األم، تبدو مؤسساُت اإلخوان اإلعالمية  

على نفسها تنهشها صراعات السلطة متخبّطة ومنقسمة 

 .والنفوذ والمال

 

ياماه قتلونا” …..قالها المغدور به الضحية “

 البريئة خالد باحكيم 

 هدى العطاس  

 .ياماه قتلونا” …..قالها المغدور به الضحية البريئة خالد باحكيم

الضحية ال يسكن حصن  شاب في العشرين، سمع طرق على باب منزلهم فقام يفتحه، لعله ضيف وجب إكرامه،  

فحت فجأة كالبكتيريا على وجه مستقنع، كما طفحت ارصدتها في  منيع من حصون الفئة الطارئة التي ط

 .البنوك. وليس على بابه كما على ابوابهم كاميرات مراقبه وجرس حساس

إلى تربيته    فتح الباب وهو ال يعلم ان الوحشية والغدر يتربصانه على اصابع الطارق النجسة، فتح متطامن

ر فكرة دارت في عقله قبل ان يلفظ  أهله الطيبين وسلوكه القويم، فلم يضر أحدا ليضر، لربما كانت هذه آخ

 !انفاسه غدراً 

فتح الباب ليجد امامه مجرمون اربعة وقاتل مأجور. أسمه “ابو شنب” قاتل اصبح مشهور ومعروف من قبل  

ة جاهز لمن  يعه للمواطنين، مطلق السراح يتمشى بصالفسكان عدن! متروك دون عقاب يمارس اجرامه وترو

يطلب خدماته، ويقتل باطمئنان تحت نظر وسمع أجهزة االمن والسلطة! وليس هناك تفسير لما يفعله بتجاسر  

 .سوى ذلك

 .السلطة المنشغلة إال عن احتياجات المواطنين المكلفة بتأمينها واولها االمن واألمان

االجهزة االمنية المناط بها الحفاظ على األمن وفرض سيادة القانون، التي صرف لقادتها وعناصرها  وماذا عن  

واالرصدة في  ماليين االموال والمصفحات واالسلحة، لزيادة جاهزيتهم، فلم تزد وتتكاثر سوى الحسابات 

توانون عن دهس  البنوك ، والمصفحات اصبحت حصون متحركة يتمترسون وسطها بعجرفة وغرور بل وال ي

بريء حجبتهم تلك المصفحات عن رؤيته. وإذ صرفت لهم االسلحة ليسددوها إلى صدور المجرمين، فإذ بنا  

 .نسمع كثيرا إنها ال تطال إال ارواح المواطنين الضعفاء

أوصل امر االنفالت والتسيب والفساد وتواطئ اجهزة السلطة إلى هذه الدرجة! أيعقل أن اصبح في عدن قتلة  )

 (!مأجورين

 .يامااااه قتلونا”… آخر عبارة قالها با حكيم وكانت منقوعة بدموع امه الثكلى“

 
 
 
 
 
 
 

مقتل وجرح عدد من قوات اإلنتقالي بتفجير  

 ارهابي بعدن

لقي عدد من قوات االنتقالي مصارعهم وجرح اخرين بتفجير قنبلة استهدفت طقم تابع لالنتقالي   

 .في عدن

محلية أن مسلحين رموا القنبلة على طقم تابع للحزام األمني أثناء مروره في جولة القاهرة  وقالت مصادر 

 .بمديرية المنصورة وأسفر اإلنفجار عن مقتل مسلح وجرح أثنين كانوا على متن الطقم

 .وكان الناشط في الحراك الجنوبي خالد علي سالم باحكيم قتل برصاص االنتقالي في منزله

الت أمني وعمليات اغتياالت وتصفيات في ظل سيطرة اإلنتقالي الجنوبي عليهاوتشهد عدن انف . 
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اإلنتقالي واألجهزة األمنية  
يقمعون اعتصام للهبة  
 الحضرمية في المكال

قمعت األجهزة األمنية في المكال اعتصام لمئات  

المواطنين قاموا بتنفيذه في حديقة الطفل للمطالبة بتوفير  

وتحسين العملة ووقف نهب الثروات الخدمات   

وفي خطوة كشفت نية اإلنتقالي بالتحكم والسيطرة على  

رأي المواطن الحضرمي أعلن المجلس االنتقالي  

ألمنية بحضرموت فض  بحضرموت تأييده لقرار القوات ا

 .اعتصام الهبة الحضرمية

وأشادت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس  

بمحافظة حضرموت، بكفائة األجهزة    االنتقالي الجنوبي

األمنية وقوات النخبة الحضرمية، في التعامل المهني  

واإلنساني في فض االعتصام بحديقة الطفل، والذي لم  

 .يتسبب في أي إصابات بين المعتصمين حد زعمها

من   وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنها حذرت  

ة داخل،  الدعوات المشبوهة لتنظيم فعاليات احتجاجي

المكال، كونها تهدف إلى حرف مسار الهبة الحضرمية  

المباركة، التي قالت، أن زخمها ينبغي أن يتوجه صوب  

 ..لصوص الثروات وناهبي اإليرادات 

محاوال بذلك السيطرة على قرار المواطن الحضرمي  

واالتجاه باالحتجاجات نحو تنفيذ مصالحه دون اكتراث  

ات التي يقوم بها اإلصالح  بمعاناة المواطن وهي الخطو

 دائما لكن اإلنتقالي يبدو وكانه يسلك نفس السلوك 

 

 

 

 

 

هجوم مسلح يستهدف إدارة 
 أمن ردفان

شن مسلحون مجهولون فجر اليوم الثالثاء هجوما على   

 .إدارة امن مدنية الحبيلين بردفان

ان مسلحين اطلقوا النار على بوابة    وقال مصدر أمني

األمن وفروا إلى جهة غير معلومةإدارة   . 

يأتي ذلك وسط انفالت أمني تعيشه محافظات الجنوب  

 التي يسيطر عليها اإلنتقالي والشرعية 

 

بريطانيا تستلم ملف اتفاق الرياض بعد فشل  
 السعودية في تمريره

 2019الرياض الموقع في نوفمبر تواجه السفير البريطاني لدى اليمن تعقيدات عدة تحول دون تحقيق خرق في اتفاق  

بين حكومة “هادي” والمجلس االنتقالي الجنوبي، حيث بدأ السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم جولة تقريب وتصالح  

بين مكونات التحالف الداخلية جنوب اليمن عله يتمكن من تحقيق اختراق في االتفاق المتعثر تنفيذه للعام الثالث على  

 .التوالي

أوبنهايم وصل إلى عدن قادماً من السعودية التي كانت راعية رئيسية لالتفاق بين أقطاب الصراع في الجنوب  

المنخرطة ضمن التحالف السعودي اإلماراتي والتي تتصارع فيما بينها البين على السلطة على الرغم من أن التحالف  

ية سلمت ملف اتفاق الرياض لبريطانيا في مؤشر على  هو من يتحكم بكل شيء تقريباً في الجنوب، ويبدو أن السعود

من دخول عامها الثامن   اعتزام الرياض االنسحاب تدريجياً من اليمن بعد الخسائر التي تكبدتها من الحرب التي تقترب

 .دون تحقيق أي نتيجة ودون تحقيق الرياض أو أبوظبي ألهدافهما المعلنة

تحول دون تحقيقه أي تقدم أو اختراق في اتفاق الرياض، في حين تهدف كالً    أوبنهايم ال يزال يواجه صعوبات عدة قد

صالح كل طرف منهما كالً على حده وهو ق الرياض بما يعود على تسهيل وتحقيق ممن اإلمارات والسعودية لتنفيذ اتفا

التحالف، في حين يسعى   ما يقود إلى تصادم سبق أن تكرر هذا التصادم على الميدان بين القوى المحلية المدعومة من

األطراف الغربيون كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا إلى استغالل اتفاق الرياض للبناء عليه وتشكيل ائتالف  

سياسي وعسكري يكون تحت السيطرة الغربية المباشرة كي يسهل على القوى الدولية استخدام هذا الكيان لمواجهة  

ألخرى، حيث تسعى الدول الغربية إلى تحقيق توازن سياسي في اليمن يسمح ببقاء الحوثيين والمكونات اليمنية ا 

نفوذها في البلد المهيمن على أهم خطوط المالحة البحرية الدولية وأهم المضائق حول العالم، ومن وجهة نظر القوى  

ن يحدث طالما وال يزال هناك  الدولية فإن استمرار تنفيذ مخططات الخارج في اليمن وتحديداً في المناطق الجنوبية ل

تهديد ألي وجود عسكري أجنبي على األراضي اليمنية في الجنوب قادم من الشمال وبالتالي فإن هدف إضعاف قوات  

الحوثي والقوى القبلية الموالية والمناهضة للتحالف السعودي اإلماراتي وإخضاع جنوب اليمن لالحتالل المباشر أو  

ي للقوى الدولية الكبرى المستفيدة من إخضاع جنوب اليمن لسيطرتها وتحكمهاغير المباشر هو هدف تكتيك . 

هناك عدة عوائق أمام القوى الدولية الرامية لتحقيق هذا المخطط تتمثل في استمرار تصادم وصراع األطراف المحلية  

لي لإلمارات والقيادات  المنخرطة في والئها وتبعيتها للجهات الخارجية كحزب اإلصالح وتيار حزب المؤتمر الموا

 ً  .القبلية النافذة في الشمال والجنوب التابعة للسعودية والمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا

أبرز هذه العوائق تتمثل في استمرار رفض االنتقالي تنفيذ اتفاق الرياض إال بعد عودة كل أعضاء حكومة هادي إلى  

هذا يتطلب بحسب  ة عدم وجود بيئة أمنية مالئمة لوجود الحكومة في عدن وأنعدن، فيما الطرف األخير يرفض بذريع

ادي المحسوب على اإلصالح يتطلب فرض الداخلية سيطرتها على كافة الوحدات  تصريحات وزير الداخلية بحكومة ه

ح إلى عدن  األمنية في عدن ما يعني إعادة سيطرة اإلصالح على الملف األمني في عدن وهو ما يعني عودة اإلصال 

 .بشكل أو بآخر
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ال تطور في أمن شبوة..اختفاء  
ومقتل المواطن سالم الحارثي  

 في ظروف غامضة 

لم تأتي العمالقة بخير لمديريات شبوة التي تم السيطرة 

زال موجودا وبوحشية ظهر في  عليها فاانفالت األمني ال

المواطن/سالم بن  اآلونة األخيرة والتي اخرها اختفاء ومقتل 

 .محمد علي يبيب الحارثي

هذا المواطن البريئ تم العثور على جثته في منطقة بئر  

العبيالت شمال شرق عسيالن عصر امس الثالثاء بعد  

يوما حيث بلغت الجهات األمنية باختفاءه   2٤اختفاء دام 

 . لكن دون جدوى

ووجد المواطن مقتوال داخل سيارته مع كامل مقتنياته  

صيه “عدا الجوال” والتفاصيل أكثر عن الحادثه حيث الشخ

تمر كغيرها من حوادث االغتيال والقتل التي لم يجد لها  

 غريم 

 

 

 

 

 

 

 

خبير عسكري جنوبي: يجب  
ايقاف التضحية بأبناء الجنوب في  

 معارك ال تعنيهم 

قال السياسي والمحلل العسكري خالد النسي إنه يجب إيقاف 

الجنوب في معارك ال تعنيهمالتضحية بأبناء  . 

وأكد النسي أن معارك تحرير المحافظات الشمالية أمر منوط 

 .بأبناء هذه المحافظات 

يجب إيقاف التضحية بأبناء الجنوب في  وأضاف بالقول: “

معارك ال تعنيهم ، يجب إيقاف التضحية بأبناء الجنوب في  

ثالثين  معارك خاسرة ، معركة تحرير الشمال هي معركة 

مليون شمالي إذا أرادوا ولكنهم ال يريدون وبالتالي ال أحد  

يستطيع تحريرهم حتى اذا قاتل كل شعب الجنوب ، الشمال  

 يحتاج صدق وتضحية من أبنائه وسيتحرر 

 

مراسل قناة عربية يتحدى وزير اإلعالم اليمني أن  
يأتي بجيشه اليمني إلى ميادين الشرف  

 والبطولة 

وفد قناة سكاي نيوز عربية، صالح بن لغبر، وزير اإلعالم في الحكومة اليمنية معمر  تحدى مراسل وم  

دين الشرف والبطولة وان يروه جندي  االرياني، وكل منظومة الشرعية الهزيلة وإعالمها، بأن يأتوا إلى ميا

ديدا العمالقة  من ما يسموه الجيش على األرض، والذي يحاولوا سرقة انتصارات أبطال القوات الجنوبية وتح

 .لصالحهم

واتى تحدي بن لغبر لمعمر االرياني، على خلفية نشر األخير تغريدة عبر حسابه على تويتر، يبارك فيها  

انتصارات الجيش والعمالقة في تحرير مديرية حريب بمحافظة مأرب، فيما الحقيقة تؤكد أن العمالقة هي من  

الشرعيةحرر حريب وال يوجد أي جندي من جيش   . 

وقال بن لغبر عبر حسابه على فيسبوك : “اتحدى االرياني ووزارته وكل منظومة الهزيمة والفساد التي  

يسمونها شرعية.. واتحدى تنظيم االخوان واعالمهم ومن خلفهم ومغردي ومفسبكي الفنادق والكافيهات.. ان  

دا من جيشهم العقيم المنهزم المسمى وطني  يأتوا الى ميادين الشرف وانا كفيل بحمايتهم، وليرونا جنديا واح

 .”في اي معركة او موقع قتال

 .”واضاف: “هذا الفرس وهذا الميدان

وقال بن لغبر: “وقسما باهلل ما سمحنا لكم ان تسرقوا قطرة دم واحدة كما تسوقون البالد وال نسمح ونحن  

ة الجنوبيةتضحيات ابطال العمالقاحياء نتنفس الي كان بالتعدي على بطوالت و  ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

غارات طيران التحالف تالحق العمالقة في أول  
 مديريات مأرب

على خطى استنزاف ابناء الجنوب في معارك المحافظات واقحامهم في معارك ال ناقة لهم فيها وال جمل 

ويةيستمر طيران التحالف في استهداف قوات العمالقة بغارات ج . 

البشرية الكبيرة التي يتلقاها العمالقة في المواجهة مع الحوثيين خصوصا في مناطق  وعالوة على الخسائر 

 .الشمال استهدف طيران التحالف امس تجمع لجنود العمالقة في مديرية حريب

ورغم انه تلقى بالغ بان الغارة استهدفت العمالقة اال انه كرر القصف مرة أخرى مستهدفا المسعفين  

 ووسائلهم 

تعمد طيران العدوان باستهداف العمالقة مخطط التحالف الخبيث الستنزاف الجنوبيين ونسيانهم  ويكشف 

 قضيتهم االصل واالهم لكي يتم استخدامهم في معارك الشمال التي التعنيهم 
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عصابة نسائية مسلحة تسطوا 
 على منزل مواطن في عدن 

قالت مصادر محلية أن عصابة مسلحة مكونة من خمس  

 نساء سطت األحد على أحد المنازل بكريتر 

المصادر أشارت إلى أن العصابة ذهبت إلى المنزل  

المستهدف الواقع بحافة البدو القطيع بشكل زيارة وطلبن  

من سيدة المنزل معجنات )حيث كانت تصنعها سابقا(  

وأخبرتهم سيدة المنزل بأنها تركت العمل في صنع  

 المعجنات 

صابة أقنعت السيدة بشراء كمية  ولفتت المصادر إلى الع 

 كبيرة منها 

وبعد أن استضافتهن السيدة داخل منزلها طلبن منها إحضار 

الماء لهن ، وعقب إحضارها تفاجأت ربة المنزل بوجود  

مسدس على رأسها وطلبن منها إحضار األموال والذهب  

بسرعة تحت تهديد السالح ، كما قامت العصابة بتفتيش  

الف لاير 500وى مبلغ المنزل ولمن يجدن س  

وأكدت المصادر أن العصابة قامت برش مادة مخدرة على  

وجه السيدة حتى فقدت وعيها ، في حين غادرت العصابة  

 المنزل والذت بالفرار 

وأوضحت المصادر أنه جرى إبالغ شرطة كريتر ، حيث  

حضر قائد الشرطة ونائبه والمحقيين إلى موقع الحادثة  

الزمةللقيام باإلجراءات ال   

 وتعد هذه العملية األولى من نوعها في عدن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اشتباكات بين المقاومة الجنوبية 
 ومليشيا الشرعية في شبوة 

اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة العرم بمحافظة شبوة،  

لقموش ووحدات بين عدد من جنود المقاومة التابعين ألبناء  

 .من مليشيات الشرعية اإلخوانية

خالل االشتباكات المناضل عنتر أبوبكر القميشي،  وأصيب 

بجروح خطيرة قبل إسعافه إلى مستشفى حبان، حيث يعاني  

 .من نزيف حاد

وكشفت مصادر محلية عن وقوع جرحى آخرين من  

 .الجانبين، مؤكدة أن هناك عدد من المفقودين

 

حرو” يحذر … الشرعية تستهدف الهبة “
 الحضرمية 

الحضرمية الثانية في إحداث حراك شعبي ملهم لتأمين ثروات حضرموت، فقد لوحظ في  فيما نجحت الهبة  

األيام الماضية مساعي مشبوهة لجر هذا الحراك الشعبي إلى مسار مغاير للخطوات التي تصبو إليها، وذلك في  

 .محاولة خبيثة لتفريغ الهبّة من محتواها 

الت إفشال الهبّة، إذ استنكرت القيادة المحلية للمجلس في  وفطن المجلس االنتقالي الجنوبي مبكًرا إلى محاو

ة لقوى مناهضة للهبة الحضرمية، تسعى إلى إفشال المطالب الشعبية،  محافظة حضرموت، التحركات المغرض

 .وأشارت إلى تبيعتها إلى جهات مستفيدة من نهب ثروات المحافظة، وتجاهر بالعداء للنخبة الحضرمية

المحلية عن أسفها للسماح لتلك القوى بتصدر المشهد الجماهيري المطالب بانتزاع حقوق  كما عبّرت القيادة  

 .حضرموت، مشيرة إلى أن هذه القوى رفض الحراك الشعبي عند انطالقته، ووصف قياداته بقطاع الطرق

في سياق متصل، حذر الناطق الرسمي باسم تنفيد مخرجات لقاء حضرموت العام “حرو” مرعي التميمي،  

 .أبناء حضرموت من االنجرار خلف الدعوات المشبوهة التي تحاول تحريف مسار الهبة الحضرمية

وهذه التحذيرات تعبّر عن مساع جنوبية نحو إنقاذ الهبة الحضرمية من محاوالت استهدافها من قبل أعداء  

الحضرمية، وتسعى   والحديث هنا عن الشرعية اإلخوانية التي يبدو أنها تضررت كثيًرا من الهبة الجنوب،

 .لكسرها بشتى السبل

وتتمثل الضربة األكبر للشرعية في وقف الجرائم التي ترتكبها منذ فترات طويلة، والتي تتمثّل نهب ثروة  

حضرموت النفطية، وتهريبها واالتجار بها في مناطق عديدة، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة 

تعاني فيه المحافظة من أزمة نقص في المشتقات النفطيةالمليشيات الحوثية، في وقت   . 

إقدام الشرعية اإلخوانية على محاولة استهداف الهبّة الحضرمية تحمل داللة على مدى أهمية هذا الحراك  

الشعبي الذي شّكل عالمة فارقة في تغيير بوصلة األمور في حضرموت، ولعّل الخطوة الرئيسية في هذا  

لمحافظة من السقوط بين براثن اإلرهاب اإلخواني وتجنبيها دفع كلفة أكثر مما دفعته على  المسار هو حماية ا

 .مدار الفترات الماضية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزير اعالم الشرعية يسرق انتصارات العمالقة

ونسبها  يحاول وزير اإلعالم في حكومة المناصفة معمر اإلرياني سرقة انتصارات العمالقة في محافظة شبوة 

 .لما أسماه الجيش الوطني

وقال اإلرياني في تغريدة له انه يبارك انتصارات الجيش الوطني في عين وحريب محاوال نسب انتصارات  

 .العمالقة لمليشيا اإلصالح والشرعية

وتقدم العمالقة دماءها خدمة لشرعية مهترعة جل هدفها التكسب وراء المال باي طريقة ممكنة وان كانت  

حساب دماء المواطنين على   

 

 



 
               

 

 9صفحه 

فشل دعوات للتظاهر في المكال دعا 
 لها منشقون عن الهبة الحضرمية

فشلت دعوات للتظاهر في مدينة المكال بحضرموت، كان قد 

حضرموت،  دعا لها معتصمون في مخيم العيون بوادي 

 .والذين انشقوا عن الهبة الحضرمية الثانية 

حضرموت لدعوات التظاهر  ولم يستجيب الكثير من أبناء  

واالحتشاد في المكال، والتي حذرت منها السلطة المحلية  

 .وقيادة الهبة والمجلس االنتقالي

وتعليقا على فشل التظاهرة قال الشاعر عبدهللا الجعيدي:  

أحد إلى الدعوة المشبوهة التي أطلقها مخيم   “لم يلتفت 

ت  العيون لالحتشاد في المكال سوى العشرات ممن أنطل

عليهم أهداف تلك الدعوة أو الذين دفعت بهم أحزابهم  

 .”ودكاكينهم السياسية الرخيصة 

هذا وكان الشيخ بن حريز الذي يتزعم مجموعة إعتصام  

مخيم العيون، قد دعا لتظاهرة في المكال اليوم السبت، إلى  

 .أنها فشلت

جدير بالذكر أن قيادة الهبة او ما تعرف بلجنة تنفيذ  

حضرموت العام )حرو(، كانت قد أصدرت   مخرجات لقاء

جوفان بن   قراراً بفصل عضو اللجنة صالح محسن بن

حريز، بعد نفاذ كل السبل والخيارات وعقب إرسال  

الوساطات من المقادمة والمناصب والمشايخ وغيرهم  

الحتواء الموقف، حيث أصر بن حريز خالل الفترة الماضية 

عى لحرف مسار الهبة على إتخاذ قرارات انفرادية وكان يس

الحضرمية عن مسارها الصحيح وخروجه عن إجماع  

 .اللجنة 

 
 
 
 
 
 

قرار رئاسي مرتقب بتغير محافظ  
 حضرموت واستبداله بشخصية مؤتمرية

كشفت مصادر مطلعة عن قرار رئاسي مرتقب إلقالة محافظ 

 . ”حضرموت ” فرج سالمين البحسني

قريبا باقالة  وقالت المصادر أن قرار جمهوري سيصدر 

البحسني واستبداله بشخصية مؤتمرية كما حصل في  

 .محافظة شبوة سابقا

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعد األخير في نعش الشرعية 

وحزب اإلصالح والذي من شأنه سيتم اخالء قوات المنطقة 

عسكرية األولى من وادي حضرموت ومغادرة مسؤولي  ال

وبذلك تكون اإلمارات   الشرعية وحزب اإلصالح من سيئون

 قد سيطرت على كافة محافظات الجنوب 

 

عملية صاروخية للحوثيين استهدفت مواقع  
 حساسة في اإلمارات والسعودية 

المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين العميد / يحيى سريع، عن عن عملية مشتركة لقوتهم الصاروخية    كشف

ين السعودي واإلماراتيوالطيران المسير استهدفت مواقع هامة في العمق  . 

 :وأوضح متحدث الحوثيين عن األماكن التي تم استهدافها من قبل صواريخ الحوثيين، حيث جاء فيها

استهدفِت   نفذِت القوةُ الصاروخيةُ وسالُح الجو المسير عمليةً عسكريةً واسعةً )عمليةُ إعصار اليمن الثانية (

ليالعمقين السعودي واإلماراتي على النحو التا : 

ـ استهداُف قاعدِة الظفرِة الجويِة واهداٍف حساسٍة اخرى في عاصمِة العدِو االماراتي )ابوظبي( بعدٍد كبيٍر من  

 الصواريخِ البالستيِة نوع )ذو الفقار(

(3استهداُف مواقَع حيويٍة وهامٍة في دبي بعدٍد كبيٍر من الطائراِت المسيرِة )نوع صماد  –  

القواعِد العسكريِة في العمِق السعودي في منطقِة شرورة ومناطَق سعوديٍة اخرى بعدٍد كبيٍر من  ـ دُك عدٍد من  

 الطائراِت المسيرِة نوع 

كي  2وقاصف  1صماد   

 .استهداُف مواقَع حيويٍة وحساسٍة في جيزاَن وعسيَر بعدٍد كبيٍر من الصواريخِ البالستية –

بفضل هللا بدقٍة عاليةٍ   وقد حققِت العمليةُ اهدافها  . 

إن القواِت المسلحة اليمنيِة وهي تعلُن عن هذه العمليِة تؤكُد جهوزيتها الكاملة في توسيعِ عملياتها خالَل  

 .المرحلِة القادمِة ومواجهةَ التصعيَد بالتصعيد

َر  وتجدُد نصحها للشركاِت االجنبيِة والمستثمريَن في دويلِة االماراِت بمغادرتها كونها اصبحت دولةً غي

للشعِب اليمنيوانها معرضةٌ لالستهداِف بشكٍل مستمٍر طالما استمرت في عدوانها وحصارها  آمنة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توافق دولي إلزاحة االرهابي “االحمر” من المشهد السياسي
 .تشهد المرحلة الجارية تغيرات جوهرية في المشهد السياسي اليمني الذي بات جامدا منذ عقود من الزمن

التغيرات التي يجري التحضير لها ستشهد خروج شخصيات يمنية كبيرة من المشهد السياسي ومغادرتهم له  

الى االبد ومن ابرز تلك الشخصيات المدعو علي محسن االحمر الذي يعد اكبر رجل فاشل قي حياته السياسية  

 .والعسكرية بتاريخ اليمن

يدة في اطار ايقاف العبث الجاري في البلد المنهك منذ  وسيشكل خروج االحمر من المشهد السياسي نقلة جد

 .عدة عقود زمنية

وتؤكد المعلومات ان مغادرة االحمر تاتي بتوافق دولي وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية التي توصلت  

لمقترح بازاحة االحمر من المشهد واثبات تورطه في رعاية االرهاب وتحويل الجيش الوطني الى مجاميع  

ابية يتبوأ بعضهم قيادات داخل الوية الجيشاره . 

 

 


