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 أبرز أحداث األسبوع

ه مطارق عفاش يتسلم عدن بعد استال
 الساحل الغربي

 

بن ياقوت: اإلمارات غير مقبولة في 
ل محاوالت سقطرى وسنحبط ك
 اإلنتقالي

اإلنتقالي يستولي على الموارد  
ينالمالية لمؤسستي المياه بعدن وأب  

 

 

اء معركة أبين تتحول إلى محرقة ألبن
 أبين وشبوة والتحالف يتفرج

 

محاولة اغتيال محافظ شبوة فبركة 
حق جديدة لشرعنه انتهاكات اإلصالح ب

 المواطنين
 



  الجنوب في اسبوع
 
 

                

 

 2صفحه 

 استمرار المعارك بين قبائل
 شبوه ومليشيات اإلصالح

أن قبائل العوالق حاصرت المجمع   افادت مصادر عسكرية

الحكومي في مديرية نصاب الذي تسيطر عليه قوات األمن 

و استولت على العمائر المجاورة.  الخاصة  

ن خالل وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفي

شتباكات عمليه السيطرة على المجمع الحكومي وال تزال اال

 مستمرة حتى كتابة الخبر.

يزات وتزامنت االشتباكات مع قيام قبائل العوالق باعتراض تعز

لمساندة قوات األمن الخاصه في نصاب قدمت من   عسكربة

بة مدينة عتق عاصمة محافظة شبوه, مشيىرة أن القوة العسكر

 اضطرت للعودة إلى عتق.

ريف محمد لعكب الشفي السياق تم تشييع المقدم / عبدالرحمن و

ل شقيق قائد قوات األمن الخاصه في عسيالن و الذي قتل خال

 المعارك الدائرة مع القبائل

 

 

 

 

 

اغتيال قيادي في الحراك الجنوبي 
 برصاص الحزام األمني بعدن

ي في ظل اإلنفالت األمني وعمليات التصفية واإلنتهاكات الت

اك يمارسها اإلنتقالي الجنوبي في عدن , قتل قيادي في الحر

الجمعة برصاص الحزام األمني بدار سعد.الجنوبي اليوم   

 وقال المجلس األعلى للحراك الجنوبي أن القيادي بسام أشرف

 مرزح قتل برصاص قوة أمنية داهمت حي دار سعد.

وأوضح المجلس فإن مرزح كان بمنزله عندما تعرض لهجوم 

 أودى بحياته.

تشهد عدن انفالت أمني وعمليات اغتياالت واسعة في ظل و
اإلنتقالي الموالي لإلماراتسيطرة   

 
 

 
 
 
 
 

ى جثة شخص في وادي العثور عل
 حضرموت بعد شهر من اختفاءه

عثر مواطنون على جثة مواطن مرمياً في الخط السريع بين 

 سيئون وحوطة احمد بن زين اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إنه تم العثور على جثة المواطن خالد 

اً الخميس في الخط السريع مرميخميس عبيد الميسري أمس 

 بجانب أحد األحواش بعد اختفاء بسيارته قبل شهر.

الت وكانت قبائل حضرموت حملت اليوم الشرعية مسؤلية االنف

.األمخي وخروج الوضع األمني في المحافظة عن السيطره  

 

اء معركة أبين تتحول إلى محرقة ألبن
 أبين وشبوة والتحالف يتفرج

ات منذ تحولت محافظة أبين إلى ساحة حرب مفتوحة بين قوات هادي وقوات االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمار 

قتيل  011والهوية برعاية سعودية إماراتية فاكثر من أيام , ولكنها أصبحت اليوم محرقة ألبناء الجنوب والقضية 

اشتدت  جنوبي من طرفي الصراع معظم الضحايا من أبناء ابين وأبناء شبوة قضوا نحبهم في مواجهات الخميس التي

 بين الطرفين في جبهتي الطرية وسال والتي استخدم فيها مختلف أنواع األسلحة.

قوات  مليشيات اإلصالح حاولت التقدم في وادي سال والطرية بعدما سيطرتوتفيد المصادر أن قوات هادي مسنودة ب

لى االنتقالي على جبل سيود امس األول وهو ما مكنها من قطع إمداد مليشيات اإلصالح كون المنطقة تطل على جبل ع

ي اثرت الجثث ففي وادي سال وجبهة الطرية, وجراء المعارك الطاحنة التي استخدم فيها مختلف أنواع األسلحة تن

تشال االودية والشعاب مما أدى إلى مناشدة لجات وساطات محلية للطرفين للسماح لفرق الصليب األحمر بالتدخل إلن

 الجثث , والجديد في معركة اليوم ان مليشيات طارق عفاش شاركت االنتقالي في مواجهة قوات

قتل قائد  ن الطرفين في ابين , ووفقا للمصادر فقدوفي موازاة ذلك تصاعدت حوادث االنفالت األمني والتصفيات بي

اص عسكري كبير موالي لالنتقالي برصاص مجهولين في لودر , كما قتل شخص واصيب اخر مساء الخميس برص

ي المحفد مسلحين مجهولين على سيارة كانت تمر بمدينة مودية في طريقها الى شبوة فقتل شخص وأصيب اخر , وف

اخرين 3عاف وقتلوا شخص واصابوا هاجم مسلحون سيارة اس  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية قبائل حضرموت تحّمل الشرعية مسؤول
 تجاهلها معالجة الملف األمني

لوضع في ظل تجاهل الشرعية وسلطات المحافظ البحسني مطالب أبناء حضرموت والقبائل بضرورة احتواء ا 

في المحافظة , حّملت مرجعية حلف قبائل وادي وصحراء حضرموت الشرعية  األمني وعمل حد لإلنفالت األمني

التأخير واإلبطاء والتجاهل لمعالجة الملف األمني.  مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة في  

رة إلى المرجعية في رسالة لحكومة الشرعية وقوفها في صف أبناء حضرموت لنيل مطالبهم المشروعة, مشي  وجددت

صيات ومة والتحالف مناشدات ولقاءات القبائل المستمرة لمطالبتها بحلحلة الوضع األمني أخرها لقاء شختجاهل الحك

 ووجهاء حضرموت المنعقد في السادس من يونيو الجاري.

 وطالبت المرجعية معالجة الملف األمني بجدية. وبصورة عاجلة.

يوم لمعالجة الملف األمني  01مهل الحكومة أ  وكان وجهاء وشخصيات حضرموت في لقاء عقد السبت الماضي فد

لشرعية.بوادي حضرموت, مهددا بالتصعيد في حال تجاهلت االشرعية وألبناء القبائل معالجة الملف األمني بعيدا عن ا  

.شبام وعرد من مرافقيه  نمدير أم تشهد مناطق حصرموت انفالت أمني وعمليات اغتياالت واسعة أخرها اغتيالو  
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معارك مستمرة وعشرات 
الجثث في معارك أبين بين 

اليمليشيات اإلصالح واإلنتق  

قالي اإلنتتتواصل المعارك بين مليشيات اإلصالح و 

يخ الجنوبي الموالي لإلمارات في أبين , حبث شهدت منطقة الش

لى سالم وجبل سيود مواجهات عنيفة بين الطرفين خلفت قت

 وجرحى وقطع الطرق عن المواطنين والمسافربن.

  قتيل وجريح سقطوا011وقالت مصادر عسكرية إن أكثر من 

ن ائرة بيفي وادي سال والطرية والشيخ سالم في المعارك الد

 الطرفين اليوم الخميس.

سيطرة وفي خضم المعارك الدائرة تمكنت مليشيات اإلنتقالي من ال

تلى على جبل سيود بمدينة شقرة عقب مواجهات عنيفة خلفت ق

 وجرحى.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خر مسلحون يغتالون شخص ويصبون أ
 بأبين

ظة اغتال مسلحون شخص اليوم الخميس في مدينة مودية بمحاف

ن.أبي  

 وقالت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا وابل من النيران على

 سيارة داخل مدينة موديه ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أخر,

 ثم الذ المسلحون بالفرار.

ا وكان مسلحون اغتالوا اليوم قائد الحزام األمني بموديه سابق

 نصر بصير الصالح.

قوات إلصالح ووشهدت أبين اليوم معاركة يعنفة بين مليشيات ا

ن اإلنتقالي الموالية لإلمارات , أسفرت عن سقوط العشرات بي

.قتيل وجريح  

 

 شبوة.. معارك قبلية طاحنه مع مليشيات
 اإلصالح في جردان

ن يتبعون شهدت مديرية جردان محافظة شبوة اليوم الخميس اشتباكات مسلحة بين أبناء المديرية ومسحلي 

دها لكعب المدعوم من حزب اإلصالح, أسفر عن سقوط قتلة وجرحى.قائد القوات الخاصة التي يقو  

لية وقالت مصادر محلية أن مليشيات اإلصالح الذي يقودها لكعب هاجمت سوق المديرية أثناء اجتماعات لمكونات قب

أبناء  قوقيادات لإلنتقالي بهدف منعهم من االجتماع الذي يناقش انتهاكات مليشيات اإلصالح من اعتقاالت وقتل بح

 المحافظة.

محلي وأفادت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين مليشيات لكعب وأبناء المديرية داخل السوق القديم أمام المبنى ال

أصيب اثنين للمديرية, أسفر عن مقتل أحد أبناء قبيلة آل ضباب ويدعى قاسم من ضباب وإصابة أخرين, في حين قتل و

 من مسلحي اإلصالح.

ر أن مليشيات لكعب انسحبت من سوق المديرية إلى المجمع الحكومي.وأوضحت المصاد  

وكانت مكونات مجتمعية وقبلية دعت إلى اجتماع في مركز المديرية لمناقشة مواجهة االنتهاكات التي تمارسها 

 مليشيات اإلصالح في المحافظة.

رية تق عقب المواجهات, وتشهد المديوبحسب المصادر فإن المديرية تشهد توتر أمني وقطع طريق جردان بمدينة ع

  تحشيد قبائل أل ضباب ومكونات قبلية مسلحيها للرد على انتهاكات قوات األمن الخاصة التابعة للشرعية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتقالي يستولي على الموارد المالية
 لمؤسستي المياه بعدن وأبين

دارة محافظات التي يسيطر عليها عقب إعالنه اإليواصل اإلنتقالي االستيالء على موارد عدن وعدد من ال 

يد موارد الذاتية , حيث ألزم اليوم الخميس مؤسستي المياه في عدن وأبين بفتح حسابات لها في البنك األهلي وتور

اإلدارية  المؤسستين إليه, والتنسيق المستمر بين مدراء المؤسستين في عدن وأبين تحت مبرر حلحلة المشكالت

فع الطاقة االنتاجية للمياه.لتحسين ور  

, عضو اإلدارة جاء ذلك في اجتماع الدكتور عبدالسالم ُحميد, رئيس اللجنة االقتصادية العليا للمجلس االنتقالي الجنوبي

 الذاتية للجنوب, اليوم الخميس, مديري مؤسستي المياه والصرف الصحي بعدن ومحافظة أبين.

ق األحياء بمياه الصرف الصحي.وتشهد عدن وأبين أزمة في المياه وغر  
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ي تظاهرة بعدن تطالب اإلنتقال
ريباإلفراج عن المعتقل الميس  

 
ة نظم جرحى عدن مسيرة احتجاجية في الشارع الرئيسي بمديري

مد اليوم الخميس طالبوا اإلنتقالي بإطالق سراح الجريح اح  المعال

 الميسري الذي اعتقل في أحداث كربتر الجمعة الماضي.

 الب الجرحى الكشف عن مصير الجريح محمد الميسري وإطالقوط

 سراحه فورا.

جمعية جرحى عدن في بيان االحتجاجيه اعتقال   واستتكرت

 الميسري , مشيرا إلى أنه على اإلنتقالي تكريم الجرحى وليس

 اعتقالهم ومداهمة منازلهم.

وطالب الجرحى الكشف عن مكان تواجد الجريح والسماح لوالده 

مت رته , وعن الجنود واألطقم التي داهمت بيته واعتقلته وقابزيا

 باخفائه.

ت غير واتهم المحتجون اإلنتقالي بممارسة االنتقام وتصفية حسابا

 معروفة.

وحملت التظاهره المجلس االنتقالي الجنوبي مسؤولية اعتقال 

الميسري وإخفائه, مطالبين باإلفراج عنه والكشف عن مكان 

 احتجازه.

ريالمحتجون بالتصعيد حتى يتم اإلفراج عن الجربح الميسوهدد   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ين اإلنتقالي يحتجز مئات المسافر
 في طريق شقرة زنجبار

 منعت قوات اإلنتقالي الجنوبي الموالية لإلمارات اليوم الخميس

عشرات السيارات من المسافربن من المرور في طريق شقرة 

 زنجبار بمحافظة أبين.

 افرون إن الحزام األمني احتجز المئات من السيارات ومنعوقال مس

مرور المسافرين الذين قدنوا من عدن والمكال وأبين وال يزالون 

 عالقين في الطريق الرئيس شقرة زنجبار.

 3منذ  وتستمر المعارك بين مليشيات اإلصالح واإلنتقالي في أبين

 أسابيع.

 

 السفير البريطاني: الوضع المتدهور في
دن بحاجة إلى إلغاء اإلدارة الذاتية ع

 وتشكيل حكومة جديدة

ب بدعم تستمر الدعوات المحلية واإلقليمية الرافضة لإلدارة الذاتية التي أعلن عنها اإلنتقالي في الجنو 

ى إلغاء ي الإماراتي , ودولياً دعا السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون, اليوم االربعاء المجلس االنتقالي الجنوب

 قرار اإلدارة الذاتية للجنوب, وتشكيل حكومة جديدة.

طلب هذا وقال السفير البريطاني إن األوضاع المتدهورة التي تشهدها عدن هي نتيجة حتمية لقرار اإلنتقالي , ويت

.الوضع تراجع اإلنتقالي عن قرار اإلنتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض وعودة حكومة الشرعية لممارسة مهامها  

لسعودية نحتاج إلى مرونة من الجانبين, وأعتقد أن ا“: ”الشرق األوسط”وقال السفير البريطاني في تصريحات لـ

“.لديها خطة جيدة, وسنرى تقدماً قريباً يضيف أن الحاجة تستدعي وقف إطالق النار في أبين خاصة حاليا  

رعية إلى تي من قبل االنتقالي وعودة حكومة الشنحتاج إللغاء إعالن الحكم الذا”وتابع السفير البريطاني بقوله : 

 عدن, وتنفيذ اتفاق الرياض لتعيين حكومة جديدة وانسحاب القوات.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاولة اغتيال محافظ شبوة فبركة جديدة
نلشرعنه انتهاكات اإلصالح بحق المواطني  

ظة سها مليشيات اإلصالح في محاففي إطار محاوالت تغطية االنتهاكات وعمليات اإلعتقاالت التي تمار 

ن شبوه , وبهدف استمرار هذه االنتهاكات , لجأ اإلصالح إلى فبركة خبر محاولة اغتيال المحافظ محمد صالح ب

 عديو المعين من قبل هادي اليوم األربعاء.

فة ر عبوة ناسوذكرت وسائل إعالم اإلصالح أن المحافظ بن عديو نجا من محاولة اغتيال اليوم األربعاء بانفجا

د معدل استهدفت موكبه أثناء عودته من مقر المحافظة, مشيرة إلى أن العملية لم تخلف ضحايا من أي فرد. وتصاع

ل ضد أبناء السخط العام على مليشيات اإلصالح في المحافظة الغنية بالنفط بسبب اتساع نطاق اإلعتقاالت والقت

افظة.شيات اإلصالح من المحافظة وإغالق سجونها السرية في المحالمحافظة ومطالبات قبائل المحافظة بطرد ملي  

وكانت قوات األمن الخاصة الذي يقودها بن لكعب شنت حملة اعتقاالت أمس حيث اعتقلت عدد من المواطنين 

 المعارضين لممارسات بن عديو واقتادتهم إل سجونها السرية.

هدفت ن عديو من محالة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استوكان إعالم اإلصالح قد نشر خبر نجاة محافظة شبوه ب

 موكبه أثناء عودته من مقر المحافظة , وأشارت إلى أنه لم يصب أحدا في عمية التفجير
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 االصالح يصفي حساباته مع
السعودية بمارب بصواريخ 

 الحوثي
 

بعد ساعات من استهداف طيران التحالف عدد من عناصر حزب 

صالح الفج بنجد العتق بصرواح اليوم , تمكن االاالصالح في جبهة 

ديقة من الرد ثأراً لعناصرة وعدد من القيادات التي قتلت بالغارة الص

ت , ووفقا لمصادر مؤكده فأن االصالح قدم احداثيات كاملة ومعلوما

 دقيقة عن مكان تواجد عدد من القيادات العسكريه السعودية في

ي فظة مأرب لجماعة الحوثي والتمعسكر ماس التابع للتحالف بمحا

تي قامت بدورها في استهداف معسكر الماس بهجوم صاروخي باليس

 أدى إلى مقتل عدد من الضباط السعوديين

دف وقالت المصادر أن الهجوم الحوثي على معسكر ماس الليلة استه

.طواقم المدفعية السعودية بمعسكر ماس بمأرب  

 

 

 

 
 
 
 

ت محافظااإلنتقالي يحتجز أبناء ال
 الشمالية ويمنعهم من دخول عدن

أبناء  يستمر اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات في انتهاكاته ضد

المحافظات الشمالية , حيث أقدم مسلحو الحزام االمني أمس 

ين الثالثاء, على احتجاز أكثر من عشر سيارات على متنها مسافر

 من تعز, في منطقة بير أحمد.

فرين إن قوات الحزام األمني احتجزتهم من وقال عدد من المسا

مساءا , ثم أجبرتهم على التعهد بعدم  00ظهرا حتى  00الساعة 

 العودة إلى عدن مجدداً والمغادرة منها على الفور إلى تعز.

رات العميد صالح السيد منع عش وكانت قوات تابعة لمدير أمن لحج 

الرباط قتي الوهط والمسافرين من أبناء المحافظات الشمالية في منط

 54دخول عدن وأجبرتهم على العودة , كما احتجزت أكثر من   من

اء مسافراً في نقطة مفرق الفيوش, وتم إيداعهم في معسكر اللو

 الخامس دعم وإسناد, التابع لمدير أمن المحافظة صالح السيد.

نوبي ويتعرض أبناء المحافظات الشمالية منذ سيطرة اإلنتقالي الج

 ي لإلمارات إلى انتهاكات جسيمة بينها االعتقاالت والنهبالموال

ة , والتصفية من قبل قوات الحزام األمني في المحافظات الجنوبي

وسط اتهامات لإلمارات بدعم هذه الجرائم وتحويلها إلى ممارسات 

 وغرسها في الجنوب عبر أدواتها المتمثلة في اإلنتقالي.

. 

 
 

ل مه الساحطارق عفاش يتسلم عدن بعد استال
 الغربي

في شمالية  لم تثق اإلمارات بالقيادات الجنوبية في الساحل الغربي وبعدما دفعت باآلالف من شباب الجنوب 

قيادة ال عالقة لها بالجنوب وقضيته العادلة سحبت البساط من الوية العمالقة الجنوبية وسلمت طارق عفاش ال

العام  اإلمارات ربطت امر تلك األلوية بطارق والذي أصبح القائدولضمان تبعية تلك القيادات لطارق عفاش قبل 

ف العسكري للقوات الجنوبية في الساحل الغربي وهمزة الوصل بين المجلس االنتقالي الجنوبي فيما يتعلق بالمل

 واإلماراتيين .

م من غريب فقد تسل طارق اليوم تسلم مهام حماية عدن رسمياً دون إعالن مسبق بتوجيهات إماراتية , وذلك ليس

 قبل قيادة الساحل الغربي من قبل.

الجنوب  ووفقا للمصادر فقد سلم االنتقالي اليوم رسمياً مداخل ومخارج عدن ورغم أن هذه الخطوة استفزازية ألبناء

ي , إال أن االنتقالي اعتبرها خطوة عادية في إطار مواجهة االنفالت األمني واالستعدادات األمنية والعسكرية أل

 اقتحام محتمل تتعرض له مدينة عدن .

ان هادي صغير تلك الخطوة التي قد تكون قاتله لالنتقالي والقضية الجنوبية تكشفها عالقه طارق عفاش برئيس أرك

لدروع.بن عزيز وكذلك قيام طارق عفاش بمد قوات هادي ومليشيات اإلصالح في شقرة بصواريخ حرارية مضادة ل  

ة ركة الحراري التي حدثت أمس األول وكادت قوات هادي السيطرة على جعار بها كانت نتيجوقالت المصادر أن مع

الي مما تلقي قوات هادي أسلحة وصواريخ حرارية وصلت من الساحل الغربي وتم تهريبها عبر نقاط تابعة لإلنتق

عسكرية بتسليم النقاط ال أثار خالف كبير في أوساط قوات االنتقالي كادت أن تتطور إلى مواجهات مسلحة وانتهت

فان بعدما التي كانت من مهام الحزام األمني التابعة لعبداللطيف السيد ومنتسبي تلك النقاط من أبين إلى أبناء رد

 اتهموا أبناء أبين بالتواطئو والخيانة وتمرير شحنه صواريخ حرارية كان مصدرها الساحل الغربي .

الجنوب  قضية الجنوبية تحت غطاء استئصال اإلصالح ومحاربته وإخراجه منالمؤامرة التي تنفذها اإلمارات بحق ال

للسيطرة على الجنوب عبر طارق عفاش وبن عزيز  7/7كبيرة سيدفع ثمنها كافة أبناء الجنوب وسوف تعيد نظام 

ت لشقيقة واالنتقالي الذي أصبح أداة بيد طارق وسلم مصير أبناء الجنوب لطارق كما سبق أن سلم ملف االستخبارا

 عمار صالح الذي اليزال يدير السجون السرية في منطقة بئر أحمد بعدن .

اع في تبعية اإلنتقالي وخضوعه لطارق عفاش بتوجيهات إماراتية دفعت المجلس إلى ترشيح طارق كوزير للدف

 4ي الرياض ة هادي فالحكومة المزمع تشكيلها تنفيذاً التفاق الرياض الموقع بين الطرفين المجلس االنتقالي وحكوم

م , وتجاهل العشرات من القيادات العسكرية المخضرمة الجنوبية.0101ـ  00ـ   

ين وعدن األيام حبلى بالمفاجئات سنتابعها أوالً بأول , سيقاتل طارق بأبناء الجنوب على محسن واإلصالح في أب

ائه , فطارق صالح الجنوب والتنكيل بأبنولن يقاتل من أجل القضية الجنوبية التي كانت نتيجة القتحام عمة على 

في الجنوب. 7/ 7عفاش سيواصل مسيرة نظام   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اغتيال قائد الحزام األمني بمودية

 اغتال مسلحون مجهولون قائد الحزام األمني في مديرية مودية بمحافظة أبين سابقا. 

مودية بصير الصالحي قائد الحزام االمني ب وقالت مصادر محلية أن مسلحين على متن دراجة نارية اغتالوا نصر

 سابقا.

 وبحسب المصادر فإن المسلحون اغتالوا الصالحي أمام مبنى الحزام االمني بمودية

 وتشهد أبين معارك عنيفة بين مليشيات اإلصالح وقوات اإلنتقالي
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 6صفحه 

استمرار المعارك بين 
الي مليشيات اإلصالح واإلنتق

 في أبين

لمواجهات بين قوات اإلنتقالي تصاعدت وتيرة ا 

ة اليوم ومليشيات اإلصالح في أبين , حيث اندلعت مواجهات عنيف

 األربعاء في منظقة سال.

من  مصادر عسكرية قالت أن تعزيزات عسكرية للشرعية اتجهت

طقة شبوة في طريقها إلى أبين لدعم ملبشيات اإلصالح في من

 سالم والطريه ووادي سال.

طقم وأسلحة  02ن التعزيزات تشمل وأوضحت المصادر أ

 متوسطة وصلت إلى شقرة قدمت من محور بيحان بشبوه.

ادي إلى ذلك زعمت قوات اإلنتقالي التقدم التقدم في مرتفعات و

 سال.

رة وأدت المواجهات بين الطرفين إلى قطع الطريق الرئيس شق

.زنجبار أمام المسافرين والمواطنين  

 

 

 

 

 

 

مسؤول في الشرعية 
 بوه يتهم اإلماراتبش

بالوقوف وراء تفجير 
 أنابيب النفط

مارات اتهم مدير البحث الجنائي في شبوة , عبدالله العياشي , اإل

 بالوقوف وراء تفجيرات أنبوب النفط الخام بالمحافظة.

دعم اإلمارات ت“إن : ” الجزيرة“لقناة  وقل العياشي في تصريح 

” نبوب النفطمجموعات لتنفيذ عمليات تفجير متكررة أل

 بالمحافظة.

ة التابع” النخبة الشبوانية“وأشار العياشي إلى أن مسلحي 

ألنبوب  تم القبض عليهم واعترفوا بالتفجير المتكرر  لإلنتقالي

 النفط, في محاضر رسمية أثناء التحقيق معها.

ليشيات وتشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط التي تسيطر عليها م

ررة ألنابيب النفط في المحافظة.اإلصالح , تفجيرات متك  

وكانت سلطات بن عديو المدعوم من اإلصالح أعلنت الشهر 

شخص معظمهم من أفراد اإلنتقالي  011قائمة تضم  الماضي 

ريب الجنوبي الموالي لإلمارات قاموا بعمليات التفجير وأعمال تخ

.أخرى.  

 
 
 
 
 

 

بن ياقوت: اإلمارات غير مقبولة في 
يل محاوالت اإلنتقالسقطرى وسنحبط ك  

ا مدير أدان مكتب شيخ مشايخ سقطرى الشيخ عيسى بن سالم بن ياقوت, محاولة اإلغتيال التي تعرض له 

 مكتبه علي سعد سالمين رئيس مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي بسقطرى والشيخ علي عبدالله بن حمدون.

عقب عودتهما من تظاهرة رافضة لإلدارة الذاتية  وكان مسلحون من اإلنتقالي أطلقوا النار على سالمين وحمدون

 لإلنتقالي في العاصمة حديبو , ولم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا ونجوا من عملية اإلغتيال.

نتقالي المستمرة من قبل عناصر اال  ووصف بيان مكتب بن ياقوت هذه التصرفات بالسلوك الشائن واالستفزازات

ارخبيل سقطرى والمدعومة من دولة االمارت غير مقبولة . الخارجة عن النظام والقانون في  

ازهم ورفع وجدد الشيخ بن ياقوت رفضه استحداث نقاط مسلحة للتقطع على الطرق العامة وترويع المواطنين واستفز

 السالح في وجوههم , مؤكدا أن اإلمارات غير مقبولة في سقطرى.

يرة.ا اإلنتقالي في سقطرى من الذين دخلوا متسللين إلى الجزوتوعد بيان بن ياقوت إحباط أي محاوالت يقوم به  

 وطالب بيان الشيخ ين ياقوت الشرعية واألجهزة األمنية ضبط األمن في المحافظة والقبض على المعتدين

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل قيادي في االنتقالي يهدد بإحراق مداخ
 عدن في حال اقتحامها من قوات هادي

ة في ظل استكمال قوات هادي االستعدادات الجتياح مدينة زنجبار التي يعدها اإلصالح وقوات هادي بواب 

قدمت الدخول نحو عدن , هدد القيادي بالمجلس اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات اليوم باحراق مداخل عدن في حال ت

ذ مع اليافعي في مقطع فيديو انه سيحرق كل المنافقوات هادي مسنودة بمليشيات حزب اإلصالح , وقال أبو همام 

 محافظة عدن في حال أقدمت قوات هادي واإلصالح أو أي قوة إلى اقتحام المحافظة .

كون وقال أبو همام أنه ال يوجد أي قوة ترد قوات االنتقالي مهما كانت, وفي حال اقتحمت أي قوة المدينة فإن عدن ست

 نار على الغزاة.
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 7صفحه 

يس مجلس اإلنقاذ نجاة رئ
 الوطني بسقطرى من محاولة

 اغتيال

نجا رئيس مجلس االنقاذ الوطني الجنوبي في سقطرى من 

 محاولة اغتيال مساء اإلثنين.

جلس وقالت مصادر محلية أن الشيخ علي سعيد سالمين رئيس م

تيال االنقاذ الوطني في سقطرى وأحد المشائخ تعرضا لمحاولة اغ

 نتقالي, في منطقة موري أثناءبرصاص مسلحين موالين إل

راج عودته من تظاهرة شعبية رافضة لإلدارة الذاتية ومطالبة بإخ

 مسلحي اإلنتقالي الذي جاءوا من خارج الجزيرة.

دى وبحسب المصادر فإن المسلحين أطلقوا وابل من النيران ما أ

 إلى تضرر السيارة دون أي إصابة لرئيس مجلس اإلنقاذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االختطاف تنتشر في  عصابات
عدن.. مسلحون يختطفون أحد 

 أفراد شرطة السير من منزله

استمرارا لالنفالت األمني الذي تشهده مدينة عدن في ظل 

أحد  سيطرة اإلنتقالي , أقدم مسلحون اليوم الثلثاء على اختاف

 أفراد شرطة السير في منطقة البساتين.

 سائق كرين فيوقالت مصادر محلية أن مسلحين داهموا منزل 

 إدارة شرطة السير عادل الطالبي, ونقلوه على متن باص إلى

 جهة مجهولة.

ن أن المسلحين لم يكتفوا بذلك بل عادوا م  وأضافت المصادر

وا جدبد القتحام البيت وقاموا بمداهمة البيت من جديد واختطف

 صهره,ط على مرأى االجهزة اإلمنية التي لم تحرك ساكنا.

ا زام األمني المتواجدين في ميناء المعال اطلقووكان جنود الح

.اليوم الرصاص على حارس أمن في شركة خاصة وأردوه قتيال  

ى وتشهد عدن انتهاكات طالت المواطنين من اعتقاالت وسطو عل

ممتلكاتهم وانتهاك حرمات المنازل في ظل دعم مباشر من 

 األجهزة األمنية التابعة لإلنتقاليالموالي لإلمارات

 

خطط جديد لهدم نفق جولدمور بعدنم  

 كشف مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد ناصر عبدالله عن خطر يتهدد نفق جولد مور ا.

اه الصرف وقال ناصر أنه وبحسب اإلفادة إليه أن إنهيار النفق أصبح أمر وارد نظرا لتشبع الجبل الذي فوق النفق بمي

االت والتي تم إقتحامها منذو خمس سنوات.الصحي النازلة من العمارة التابعة لالتص  

راضي وراء هدم النفق والسيطرة على أ  ويؤكد تصريح رسمي من قبل مدير عام المديرية بأن هناك متنفذون يقفون

 مجاورة من النفق تحت مبرر إنشاء مشروع لتصريف مياه الصرف الصحي.

بشكل سريع ,مشيرا إلى أن مؤسسة المياه والصرف  إخالء العمارة من الساكنين ودعا مدير عام التواهي , إلى 

 الصحي أكدت عدم إمكانية عمل مشروع لتصريف مياه الصرف الصحي بسبب موقع العمارة والنفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيةبن بريك يصف جيش الشرعية بالتنظيمات اإلرها  

إلمارات, شرعية , والمجلس اإلنتقالي الجنوبي الموالي لفي ظل الصراع القائم بين مليشيات اإلصالح المدعومة من ال

”. طنيالجيش الو“قال هاني بن بريك, نائب رئيس المجلس االنتقالي أن قوات اإلخوان التي تطلق على نفسها اسم 

 لفيف من التنظيمات اإلرهابية.

ن مسلحي ليس إال خليطاً م” وطنيالجيش ال”إن حشد اإلخوان, أو ما يسمى بـ” تويتر“وقال بن بريك, في تغريدة على 

ضية أو تنظيم القاعدة والمطلوبين األمنيين, إضافة إلى الجنود النظاميين الذين يخشون انقطاع الراتب وليس لهم ق

 عقيدة.

حمر الذي لم يتعظ بكل العبر, في إشارة إلى علي محسن األ” الهرم“وأضاف بن بريك أن المتحكم بكل ذلك هو الرجل 

 نائب هادي.

الت األخير ويأتي تصريح بن بريك في ظل الصراع والمعارك الدائرة بين اإلنتقالي والشرعية في محافظة أبين ومحاو

 اقتحام زنجبار ومن ثم التوجه إلى عدن
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 8صفحه 

يات معارك عنيفة بين مليش
ين اإلصالح واإلنتقالي بأب

 وسقوط قتلى وجرحى

د بد اللطيف السيعقب تهديدات قائد الحزام األمني بأبين ع

م باقتحام مدينة شقرة, اندلعت معارك عنيفة منذ صباح اليو

في  الثالثاء بين مليشيات اإلصالح وقوات المجلس االنتقالي

 منطقتي الشيخ سالم والطرية.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات استخدمت فيها مختلف 

 انواع األسلحة المتوسطة والثقيلة وال زالت مستمرة بشكل

 متقطع.

ببت كما تس‘ وأفادت المصادر بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين 

ن المواجهات بقطع الطريق الرئيس شقره زنجبار أمام المواطني

 والمسافرين.

وعين وتشهد أبين معارك عنيفة بين الطرفين منذ اكثر من اسب

بي وسط دعوات للمقاتلين الجنوبيين بالعودة من الساحل الغر

إيقاف زحف مليشيات اإلصالح.للدفاع عن عدن و  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائد الحزام األمني يتوعد باقتحام 
نمدينة شقرة خالل اليومين القادمي  

 توعد قائد قوات الحزام األمني في محافظة أبين عبداللطيف

 السيد باقتحام مدينة شقرة خالل اليومين القادمين.

ي وتسيطر مليشيات اإلصالح على مدينة شقرة الساحلية ف

 محافظة أبين.

صل في وقال السيد في فيديو أمام المقاتلين التابعين له أن ما ح

ابعين جعار يوم امس اإلثنين هو تسلل لمجموعة من المقاتلين الت

شيرا للشرعية وقد تم التعامل معها خالل دقائق بحسب وصفه, م

إلى أن قوات الحزام متواجدة في مواقعها وال صحة ألي تقدم 

ين إلصالح , متوعدا بالدخول الى شقرة خالل اليوململيشيات ا

 القادمين وتحريرها من مليشيات اإلصالخ

 
 

تظاهرة في سقطرى ترفض اإلدارة الذاتية 
 وتطالب بطرد مسلحي اإلنتقالي

ي خرج العشرات من المواطنين اليوم االثنين في تظاهرة رافضة للتواجد اإلماراتي ومسلحي اإلنتقال 

ين رفضهم لإلدارة الذاتية للجنوب.الجنوبي , مؤكد  

مة على نسخة منه , رفض المظاهر المسلحة التي تشهدها عاص” الجنوب اليوم“وطالب المتظاهرون في بيان حضل 

 سقطرى حديبو من قبل المجلس اإلنتقالي بدعم إماراتي.

ع نفس الوقت بإخراج المجامي كما أكد المتظاهرون رفضهم إعالن االنتقالي اإلدارة الذاتية للجنوب , مطالبين في

 المسلحة التابعة لإلنتقالي والذي أتوا من خارج الجزيرة, وذلك حفاظا على أمن سقطرى وأهلها.

ة.كما ندد المتظاهرون بتردي خدمات الكهرباء وانقطاعها بشكل مستمرة دون وضع حلول لها من قبل السلطة المحلي  

دفة إلى تقاليد السقطرية ونبذ العادات الدخيلة التي جاءت بها اإلمارات والهاوطالب المتظاهرون الحفاظ على العادات وال

.طمس هوية أبناء سقطرى, داعين إلى تجنيب المحافظة كافة الصراعات السياسية  

 
 
 
 
 
 
 
 

أيام  7قبائل العوالق بشبوه تُمهل الشرعية 
 لتسليم قتلة العولقي

تسليم قتلة طالل فريد محسن العولقي.أمهلت قبائل شبوة قوات هادي, أسبوعا واحدا ل   

ب, طالب بطرد وفي بيان لقبائل العوالق في اجتماع قبلي, االثنين, في منطقة الوطاة الواقعة بين مديريتي عتق ونصا

ةمسلحي اإلصالح من المحافظة , وفصل شبوة عن محافظة مأرب واعتماد واعتماد منطقة عسكرية خاصة بالمحافظ . 

ير من ت األمن الخاصة, التي يقودها عبدربه لعكب من استمرار حمالت االعتقاالت التي طالت الكثوحذرت القبائل قوا

 أبناء شبوة, وإغالق السجون السرية التابعة لحزب اإلصالح وبن عديو في المحافظة.

 كما دعا بيان قبائل العوالق أبناء شبوة إلى ترك القتال في صفوف الشرعية في محافظة أبين.

من مايو الماضي برصاص أفراد قوات األمن الخاصة وسط مدينة نصاب بعد  01ل فريد العولقي في الـوقتل طال

 مشاجرة.

 

 
 
 
  
 
 
 
 

مقتل حارس أمن شركة خاصة برصاص 
 الحزام األمني بالمعال

 قُتل موظف في شركة أمنية خاصة اليوم الثالثاء برصاص جنود أمن بحي المعال بمدينة عدن . 

دى أن جنود الحزام األمني المتواجدين في ميناء المعال اطلقوا النار على الشاب سالم الدماني ما أ  نوقال شهود عيا

 إلى مقتله على الفور دون معرفة األسباب.

 وتشهد عدن انفالت أمني واسع منذ خمس سنوات في ظل سيطرة اإلنتقالي.
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 9صفحه 

اإلنتقالي يعتقل العشرات من أبناء 

ي ة في لحج ويزجهم فالمحافظات الشمالي

 معسكراته

أقدمت قوات تابعة للحزام األمني الموالي لإلمارات اليوم 

 األحد على اعتقال العشرات من المواطنين الشماليين في

 منطقتي الوهط والرباط.

مدير  وقالت مصادر محلية إن قوات تتبع العميد صالح السيد

في مواطنا من المحافظات الشمالية  31أمن لحج اعتقلت 

منطقة الوهط والرباط, ومنعتهم من الدخول إلى لحج وعدن, 

أخرين من نقطة في مفرق الفيوش  04كما تم اعتقال 

 وإيداعهم في مدرسة بالقرب من المكان.

ت وأوضحت المصادر أن نقطة الرباط التابعة للسيد اعتقل

شخص واقتادتهم إلى معسكر اللواء  04دفعة ثالثة يقدرون 

امن  ناد الذي يتبع العميد صالح السيد مديرالخامس دعم وإس

 لحج

 

 

 

 

 

 

اإلنتقالي يعاود من جديد تهديد 
 الصحفي بن لزرق بالتصفية

دا قال الصحفي الجنوبي, فتحي بن لزرق إنه تلقى تهدي

وبي , بالتفصية من قبل قيادي في المجلس االنتقالي الجن

 محمال اإلنتقالي المسؤولية الكاملة.

نه تلقى إ -”تويتر“في تغريدة على -لزرق  وكتب الصحفي بن

لقيادي تهديداً بالقتل من قبل المحامي يحيى غالب الشعيبي, ا

في حال  في المجلس االنتقالي, مسيرا إلى أنه الجاني الحقيقي

 تعرض للتصفية.

ظات وتعرض العديد من الصحفيين للتهديد في عدن ومحافا

 واالنتقاليجنوبية وسط اتهامات متبادلة بين الشرعية 

 بمحاوالت لتصفية خصومهم.

طي في وتأتي هذه التهديدات عقب اغتيال المصور نبيل القعطي

 عدن قبل أيام.

ويتهم بن لزرق اإلنتقالي الموالي لإلمارات بمحاوالت 

 لتصفيته بسبب انتقاده لممارساتهم في عدن والجنوب

 

من  صحفي يتعرض للتهديد بالتصفية
 مسؤول في الضالع

لية قعطبة الصحفي صالح المنصوب، أنه تعرض لتهديدات بالتصفية والسحل وكذلك إلساءات لفظية من قبل مدير مكتب ماقال 

، اليوم األحد.”احمد سلمان“  

 نص البالغ:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بالغ صحفي

 7ألحد تفي صباح اليوم اتعرضت اليوم للتهديد بالتصفيه والسحل في شوارع مدينة قعطبة بمحافظة الضالع باتصال ها

من مدير مكتب مالية قعطبة والمدعو احمد سلمان. 1212يونيو  

حفي.كما قام سلمان بتوجيه الفاظ غير اخالقية من سب وشتم بطريقة مقززة ،وكرر ذلك في أكثر من إتصال بسبب منشور ص  

رد صحفي ال أملك اال قلمي فقط.لذا احمل مدير مالية قعطبة المسئولية في حال حدوث أي مكروه يطالني فأنا مج  

 ونحمل كذا السلطة المحلية في قعطبه الذي يعمل تحت سلطتها.

د والبعض وتطالهم بالتهدي  واطالب نقابة الصحفيين وكل الناشطين الحقوقيين الوقوف ضد التهديدات الذي تطال الصحفيين

 بالتصفية.

 الصحفي /صالح المنصوب

 ؛7/6/1212

 
 
 
 

 
 

بيرة ع بتعزيزات عسكرية كاإلنتقالي يدف
 إلى أبين

نة عدن خرجت ظهر اليوم من مدي قالت مصادر عسكرية أن تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات 

 باتجاه محافظة أبين.

ية متجهة إلى وأوضحت المصادر أن التعزيزات العسكرية خرجت من التواهي وتشمل عشر مدرعات وعدد من األطقم العسكر

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

الح وذلك للدفاع عن وتطالب قيادات عسكرية في اإلنتقالي بعودة المقاتلين الجنوبيين مع تزايد التحشيدات العسكرية لمليشيات إلص

 أبين وعدن.

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

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

 .المواجهات التي جرت أمس األحد

 
 

 
 
 
 

انمسلحون يغتالون مواطناً بالشيخ عثم  

واطن برصاص مسلحين في مديرية الشيخ عثمان بعدن اليوم األحد.قتُل م  

الفرار.وقالت مصادر أمنية أن ثالثة مسلحين أطلقوا النار على مواطن في منطقة الممدارة ما أدى إلى مقتله على الفور، ثم الذوا ب  

 موالي لإلماراتوتشهد عدن انفالت أمني وعمليات اغتياالت منذ خمس سنوات في ظل سيطرة اإلنتقالي ال
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 11صفحه 

شركات الصرافة بعدن تغلق 
أبوابها بعد انهيار سعر العملة 
وصنعاء تحافظ على استقرار 

 الريال

اطها لجأت شركات الصرافة في عدن, اليوم األحد, إلى إيقاف نش

كبير  المالي الخاص ببيع وشراء العمالت الصعبة بسبب انهيار

 لصرف العملة مقابل العمالت األجنبية.

ريال  734وصل سعر صرف الدوالر األمريكي الواحد إلى و

ريال يمني.023يمني , وسعر صرف الريال السعودي إلى   

لى ودفع االنهيار للعملة الوطنية , جمعية الصرافين في عدن إ

دعوة شركات الصرافة لوقف نشاطها حتى تستقر السوق 

 المحلية ويتدخل البنك المركزي.

لع رتفاع أسعار المواد الغذائية والسإلى ذلك شكا مواطنون من ا

 األخرة إثر هذا االرتفاع.

عر في حين حافظت صنعاء على استقرار العملة ,حيث بلغ س

ريال يمني في حين سعر الريال السعودي  514الدوالر 

ريال يمني.051  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

يات مقتل قائد ميداني في مليش

 اإلصالح بمواجهات جعار

بين  لشرعية خالل المعارك الدائرة بأبينقتل قائد عسكري في ا

مليشيات االصالح المدعومة من الشرعية وقوات اإلنتقالي 

 الجنوبي الموالي لإلمارات.

صالح وقالت مصادر عسكرية أن القائد العسكري في مليشيات اإل

المدعو الخضر قتل في المواجهات في مديرية جعار مع قوات 

 اإلنتقالي.

ألحد ليشيات اإلصالح واالنتقالي اليوم اوتجددت المعارك بين م

 بعد يوم من الهدوء الحذر التي شهدتها أبين

 
 

ناشطة تحذر من حرب ستنتقل إلى 
كل المحافظات الجنوبية وتتهم 

 التحالف بدعمها

 تلشنت القيادية بالحراك الجنوبي الدكتورة سلوى بريك هجوما الذعا على االنتقالي والشرعية واتهمتهما بق    

 الجنوبيين.

طة وقالت بريك اإن ما يحصل اليوم في عدن واالراضي المحررة عار وخزي كبير في وجوه من يدعون القيادة والسل

 في االنتقالي والشرعية وكل من يتشدق باسم الجنوب.

ة وموعن الوضع الصحي في عدن , أشارت بن بريك إلى أن الوباء يقتل الشعب والجوع والفقر والخدمات شبه معد

نهبون والخدمات والثروات والموانئ ي  وارتفاع االسعار وانقطاع الرواتب في نفس الوقت فيما مازال لصوص الكهرباء

 ويسرقون ويتلذذون بتعذيب الشعب, في إ شارة إلى قيادات االنتقالي ومسؤولي الشرعية.

 وهم غير قادرين على اصالحوسخرت بن بريك من اإلنتقالي قائلة , عن أي حساب بنكي يسارع االخوة لفتحه 

 المجاري او محطة كهرباء او انارة شارع من ما يملكون حاليا.

أتي ضمن بن بريك اإلنتقالي والشرعية بنقل الحرب إلى كل المحافظات الجنوبية وقد بدأت في أبين والتي ت واتهمت 

حالف.مسلسل تصفية الجنوبيين فيما بينهم بسالح مشترك إماراتي سعودي وبإشراف الت  

وب وحملت القيادية سلوى بريك , التحالف وبكل مافيه من الدول المشاركة ومن معهم مسؤولية ما وصل له حال الجن

 من تدهور ـمني وانفالت وحروب وسفك دماء جنوبية جنوبية, متمة التحالف بدعم استمرار هذه الحرب.

ب والقوى النتقالي لن تنجح إال بمشاركة كل عقالء الجنوولفتت سلوى بن بريك , إلى أن اإلدارة الذاتية التي أعلنها ا

.السياسية, مؤكدة ما يحدث بعدن هو دليل على فشلها  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي في قمصيت: لن نقبل بوجود اإلنتقال
 المهرة بالدبابات والمدافع

دبابات ي محافظة المهرة بالجددت لجنة اعتصام المهرة رفضها تواجد المجلس اإلنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات ف    

 والمدافع.

دخل لن يقبل أبناء المهرة أن ي“وقال موقال الشيخ عبود هبود قمصيت نائب رئيس لجنة اعتصام المهرة السلمي : 

إلى  المجلس االنتقالي إلى المهرة بالمدفع والدبابة وسيقاوم أبناء المهرة أي مشاريع ومخططات تريد جر المحافظة

”تيت النسيج االجتماعي.صراع داخلي وتف  

هة اليوم وحدة الصف المهري بمختلف أطيافهم أصبح أمر حتمي لمواج” قال قمصيت” تويتر“على   وفي تغريدة

 المشاريع التدميرية وأطماع الدول األجنبية في المهرة.

 نة العموميةوأضاف قمصيت ردا على اجتماع المجلس األنتقالي في المهرة بأن اإلجتماع لم يحضره أعضاء اللج

 ويكشف وجود خالفات بينهم حول اإلجتماع.

رة ورفض قمصيت ما خرج به اجتماع المجلس االنتقالي الداعي إلى الحرب وإدخال المحافظة في أتوت حروب مستم

 وأن تلك التصريحات تأتي للزج بالمهرة مع أي طرف كداعم للحرب .

فسها المهرة وليست المكون الوحيد في المهرة وأنها فرضت نوأضاف أن لجنة االعتصام هي مكون ومرجعية كبيرة في 

  بالسلمية وليس بالدبابات, بحسب وصفه

 
 

 



  الجنوب في اسبوع
 
 

                

 

 11صفحه 

ير أهالي المنصورة يناشدون بتوف

مياه الشرب ويشكون تفشي 

 األوبئة

, في ظل انتشار األوبئة والحميات وفيروس كورونا في عدن

ه إلى معاناة واإلنقطاع المتكرر للكهرباء , تضاف أزمة الميا

اه المواطنين ن حيث تشهد مديرية المنصورة انقطاع كامل لمي

 الشرب منذ أسابيع.

م وقال أهالي منطقة بئر فضل مياه الشرب انقطعت عن منازله

ر منذ األسبوع األخير من شهر رمضان, األمر الذي زاد من انتشا

 األوبئة واألمراض وفاقم من معاناتهم.

اع الشرعية واإلنتقالي مسؤولية انقط وحمل أهالي المنصورة ,

ع حد المياه والكهرباء وتفشي األوبئة واألمراض , مطالبين بوض

 لهذه األزمات التي فاقمت من معاناتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قتلى وجرحى في صفوف 

عي مليشيات اإلصالح بقصف مدف

 بشقرة

ي تجددت المعارك بين مليشيات اإلصالح وقابت اإلنتقالي ف

مدفعي  , حيث شنت قوات اإلنتقالي قبل قليل قصف محافظة أبين

 على مواقع اإلصالح في مدينة شقرة.

وقالت مصادر عسكرية أن قصف مكثف بمدافع الهاون على 

عن  مواقع قوات الشرعية المسنودة بمليشيات اإلصالح أسفرت

 مقتل وجرح عدد من عناصر اإلصالح.

تل لطرفين قوكانت معارك عنيفة دارت في مديرية جعار بين ا

قدم على إثرها قائد عسكري في الشرعية يدعى الخضر, بعد ت

 قوات اإلنتقالي إلى منطقة المخزن.

 إلى ذلك قالت مصادر محلية أن شقيقين من أبناء جعاركانوا

بعة تا  يستقلون دراجة نارية لقيا حتفهما جراء هدسهم بمدرعة

.ارار وجعلإلنتقالي أثنناء مرورها في الخط الرابط بين زنجب

  

 

بناءها قبائل يافع بحضرموت تطالب بتشكيل فريق أمني من أ

 لحفظ األمن بديالً عن األجهزة األمنية

ة على بعد توسع عمليات االغتياالت واإلنفالت األمني في مناطق وادي حضرموت وعجز حكومة الشرعية في السيطر

فع بوادي أقروا تشكيل لجنة برئاسة رئيس قبائل ياالملف األمني , عقدت قبائل يافع بوادي حضرموت لقاء موسعا 

تمع حضرموت الشيخ عبد الله سالم بن علي جابر, وتشمل عضوية ممثلين عن كافة قبائل ومكونات وشرائح المج

ظ فرج الحضرمي لإلشراف على تطبيق األمن في المحافظة, ما يؤكد عدم ثقتهم باألجهزة األمنية التي يديرها المحاف

 البحسني.

, وأكدوا ناقش اللقاء مقترحات لحل عدد من الملفات الشائكة منها االغتياالت والتداعيات األمنية في الوادي والصحراءو

 أن أبناء حضرموت هم من يتولى أمن المحافظة.

بام صالح عبد وطالب اللقاء القبلي الموسع, الشرعية بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في قضية مقتل مدير أمن مديرية ش

ولين الله بن علي جابر وأربعة من مرافقيه, وضرورة كشف خيوط كافة حوادث االغتياالت السابقة التي طالت مسؤ

موت.عسكريين ومحليين في المحافظة وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام ومباشرة تنفيذ مطالب أبناء حضر  

وحتى  0103موت, مستنكرا عدم حله منذ العام وأكد االجتماع أن الملف األمني أحد المطالب الرئيسية ألبناء حضر

 اليوم.

ناشطين وتشهد محافظة حضرموت منذ خمس سنوات انفالت أمني واسع وعمليات اغتيال طالت سياسيين وعسكريين و

.ورجال جين ومواطنين  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى برلماني جنوبي يشن هجوماً الذعاً على اإلنتقالي ويدعو إل

 محاكمة قياداته

كمتهم ئيس البرلمان الجنوبي , عبد الرحمن الوالي , هجوماً الذعاً على األطراف التي تتحكم بعدن , مطالبا بمحاشن ر

 بعد استقالل الجنوب.

م وأن 0104إنه ومن باب كسب مصداقية تأسيس دولة نظام وقانون, عليهم أن يفتحوا ملفات ما بعد  وقال الوالي 

ية وحزم.يختاروا أحدها ويتعاملوا معها بجد  

؟ الجميع يشاهد ناس كانوا طفارى وفجأة 0104هل ممكن ان يفتح ملف المليارديرات )الجدد( بعد :”واضاف الوالي 

طر على عدن , في إشارة إلى مسؤولي وقيادات عسكرية في اإلنتقالي التي تسي”بقفزة غير منطقية اصبحوا بالعالي

.0104أصبحت اليوم تمتلك المليارات بعد عام   

وبة؟ وهل ممكن فتح ملفات السالح والبلطجة والعشوائي واالتاوات؟ هل تعلموا ان اراضي الجامعة منه:”بع قائالً وتا

”.لنختار ملف ونتعامل معه بجدية وحزم لكي نكسب مصداقية لدولة نظام وقانون  

تالم , إضافة إلى اس وتشهد عدن في ظل سيطرة اإلنتقالي عمليات نهب وسطو لألراضي والممتلكات العامة والخاصة

 المليارات لشراء األسلحة والتحكم بالمساعدات األممية التي تصل عدن واستالم اإليرادات الخاصة بعدن وبعض

 المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها.

 

 



  الجنوب في اسبوع
 
 

                

 

 12صفحه 

سطو مسلح على أراضي حقل بئر أحمد 
 المائي بحماية من اإلنتقالي

 
لة ضي المملوكة للدوتتواصل عمليات النهب والسطو على األرا

والخاصة في عدن , في ظل حماية مباشرة من األجهزة األمنية 

 التابعة لإلنتقالي, حيث حملت إدارة مؤسسة المياه, في عدن

 السلطات المحلية واألجهزة األمنية مسؤولية حماية حقل بئر

 أحمد المائي في مديرية البريقة.

 لوا بالقوةوقالت المؤسسة إن مسلحين على متن أطقم استو

خالل األيام الماضية, على أجزاء واسعة من حقل بئر أحمد 

و المائي واستقطعوا أجزاء كبيرة من أراضي الحقل المائي, وه

 ما يهدد المخزون المائي في المدينة.

لم  وأشارت المؤسسة إلى أن األجهزة األمنية التابعة لإلنتقالي

 تحرك ساكنا تجاه شكاويها ضد المسلحين.

 رض أراضي الدولة والمواطنين للنهب والسطو منذ خمسوتتع

 سنوات وتورط مسؤولين وقيادات في االنتقالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بي الحزام األمني يعتقل ناشط في الحراك الجنو
 بعدن

ل استمرار لحملة اإلعتقاالت والمداهمات لمنازل المواطنين من قب

 في الحراكاإلنتقالي , اعتقلت قوة من الحزام األمني الناشط 

ينة وسط مد” جماجم”عبدالفتاح الربيعي المشهور بـ  الجنوبي

 عدن.

وقالت مصاد محلية أن قوة من الحزام األمني داهمت منزل 

جماجم في مدينة كريتر عقب محاصرته وقامت باعتقاله, 

 واقتادته إلى جهة مجهولة.

وينشط الربيعي ضد ممارسات اإلنتقالي والوضع األمني 

الل التي تقوم بها قوات الحزام األمني في عدن من خ واالنتهاكات

 مواقع التواصل االجتماعي.

وشنت قوات الحزام األمني أمس الجمعة حملة اعتقاالت في 

لمنازل كريتر وسط انتقاد واسع واتهام لإلنتقالي بانتهاك حرمات ا

 وترويع األطفال والنساء في منازلهم.

إرهاب تقالي بقيادي في الحراك الجنوبي يتهم اإلن
 سكان عدن وانتهاك حرمات المنازل

هم وانتهاك اتهم القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم السعدي, اإلنتقالي الجنوبي بإرهاب األطفال والنساء في منازل

 حرمات المنازل بعدن.

ير مقبول.وقال السعدي ان إرهاب اآلمنين وقتل األطفال وانتهاك حرمات المنازل في عدن عمل ُمدان وغ  

شة وقال السعدي أن ماحدث وسيحدث الحقا يضع الجميع أمام مسؤلياتهم األخالقية للتحرك لوقف هذه االفعال الطائ

 وغير المسئولة ..

م في مدينة عدن مكانها بجدارة في صفحات التاريخ األسود 0101يونيو  5واضاف بالقول حجزت أحداث ليلة الخميس 

قيام الدولة ها , وفضحت تلك السلوكيات هشاشة الخطاب االنتقالي عن التحرير والحرية وإلى جانب الجرائم التي سبقت

 وكشفت عورة اإلدارة الذاتية الشكلية.

وأن يُكتب  ليس من اإلنصاف وال العدل أن تخضع عدن وبقية المناطق المغتصبة في الجنوب لألفعال غير المسئولة هذه

ضد بعضها. عليها دوما دفع فاتورة صراع الجماعات  

أبناء  وكانت قوات الحزام األمني التابعة لإلنتقالي قامت بمداهمة المنازل وانتهاك حرمات المنازل واعتقال العشرات من

.حي كريتر عقب استهداف مسلحين طقم عسكري أدى إلى تفجيره وإصابة اثنين من جنوده بإصابات خطيرة  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د رفضهم شباب كريتر بعاإلنتقالي يشن حملة اعتقاالت ل
 الذهاب إلى جبهة أبين

يلة أنهم في إطار االنتهاكات التي تمارسها قوات الحزام األمني التابعة لإلنتقالي في عدن, قال سكان كريتر وحي الطو

 ستهدافدافعوا عن أنفسهم عندما أقدمت عناصر الحزام على أطقم عسكرية باقتحام منازلنا وترويع األسر ,تحت مبرر ا

 طقم عسكري لهم من قبل أبناء المديرية.

ك وأوضح أهالي كريتر والطويلة أن الحزام حاول اعتقال أحد الشباب في الحي وقاموا بمحاولة مداهمة المنازل وانتها

 حرمات المنازل , فاضطر أهالي الحي للرد على قوات الحزام فاندلعت اشتباكات مسلحة بين الحزام وأهالي الحي.

شباب الحي  ي أن االنتقالي هددهم بالتصفية واالعتقال في حال لم يلتحقوا في جبهة أبين, مشيرين إلى أنوكشف األهال

 رفضوا توجيهات وأوامر اإلنتقالي.

إلى  ونفى األهالي أن يكون أحد أبناء الحي قام برمي القنبلة فثي دورية أمنية للحزام أمام البنك األهلي والذي أدى

خطيرة أمس الجمعة. إصابة جنديين بإصابات  

عة ما أدى إلى وكان مسلحين يتبعون وزير الداخلية احمد الميسري استهدفوا دورية عسكرية لإلنتقالي يقنبلة أمس الجم

.أعطاب الطقم وإصابة اثنين من جنود االنتقالي بإصابات خطيرة  

 

 
  

 

 


