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استهدفت المليشيات الحوثية المدعومة من ايران
قبيل ظهر يوم األثنين مواقع تمركز القوات الجنوبية
والمشتركة في قطاع �ب غلق شمال الضالع
بمقذوفات الطائرات المسيرة سقط على اثرها

شهيد وجريح من الجنود المرابطين. 
مصدر عسكري من قوات الحزام األمني المرابطة
في قطاع �ب غلق قال إن المليشيات الحوثية قامت
بعدد من الطلعات الجوية بطيرانها المسير منذ
الصباح الباكر ليوم االثنين واستهدفت اكثر من

قطاع
 
 

وقد اصابت بإحداهما تمركز للقوات الجنوبية
من قوات الحزام االمني في قطاع �ب غلق
سقط على اثره شهيد من قوات الحزام
واصيب جندي اخر يتبع اللواء الرابع احتياط
بإصا�ت خطيرة في منطقة الرأس وقد تم
اسعافه �تجاه مشافي عدن وفرصة نجاته

ضئيلة جدًا.

واضاف: “المليشيات الحوثية صعدت من عملياتها
العسكرية في االونة االخيرة وتقوم بتسيير طيرانها
المسيرة الحامل لمقذوفات الهاون طوال ساعات النهار
بشكل يومي تصل �ليوم الواحد الى نحو 30 طلعة
وتقصف فيها �تجاه مواقعنا في كل طلعة وهناك
شهداء وجرحى يسقطوا بشكل شبه يومي، في الوقت
الذي تدعي فيه هذه المليشيات التزامها �لهدنة
األممية، ويحدث كل هذا وسط معرفة تامة من قبل
الجهات الراعية للهدنة بهذه الخروقات وهو ما يدل على
وجود تراخي واضح من االطراف االممية لما تقوم به هذه

المليشيات.

وتستمر المليشيات الحوثية المدعومة من
ايران �رتكاب خروقاتها المتكررة للهدنة منذ
اليوم االول لسر�نها، وقد صعدت من
تحركها العسكري في الفترة االخيرة وتعدت
استهداف المواقع العسكرية الى
استهداف االعيان المدنية بشكل متعمد
اودت بحياة الكثير من ارواح المدنيين بينهم

نساء واطفال.

وخلق استقرار تمويني في
السوق المحلية، وكذا سرعة إنجاز
ماتبقى من مراحل لصيانة
المحطة، إدخالها إلى الخدمة
لتخفف جزٍء من عجز التوليد في
المنظومة الكهر�ئية في
العاصمة عدن، خصوصا في ظل
تنامي الطلب على الطاقة خالل
فصل الصيف. وفي ختام اللقاء،
قّدم المهندس مسعد، شكره
وتقديره للرئيس القائد على
االهتمام والحرص الذي ُيوليه
إلعادة تشغيل المصفاة لتؤدي
دورها الوطني، مؤكدا أن إدارة
المصفاة ستبذل قصارى جهودها
إلنجاز مهامها في أسرع وقت

ممكن

التقى الرئيس القائد عيدروس
قاسم الُزبيدي رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي، نائب رئيس
مجلس القيادة الرئاسي، يوم
األحد، المدير العام لمصافي عدن
المهندس أحمد مسعد. واستمع
الرئيس القائد، خالل اللقاء من
المهندس مسعد إلى شرٍح واٍف
عن مستوى اإلنجاز في أعمال
صيانة محطة كهر�ء المصفاة،
وأبرز الصعو�ت التي تواجهها
إدارة المصفاة في مساعيها
إلعادتها إلى الخدمة. وشدد
الرئيس القائد على ضرورة إعادة
تشغيل مصافي كمنشأة وطنية،
واقتصادية هامة، في رفد خزينة

الدولة �لعملة الصعبة،

الرئيس الُزبيدي يشدد على أهمية
توفير البيئة الجاذبة لالستثمار في

قطاع النفط والمعادن

الرئيس الُزبيدي يشدد
على سرعة إعادة تشغيل

مصافي عدن

شدد الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي
الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة
الرئاسي، على أهمية توفير البيئة
الجاذبة لالستثمارات في قطاع النفط
والمعادن في بالدنا. جاء ذلك في لقاء
جمعه �لدكتور عبدالله ُعمير المدير
التنفيذي للشركة اليمنية لالستثمارات
النفطية والمعدنية، حيث اّطلع منه على
أنشطة وبرامج الشركة واالستثمارات
التي تنفذها الشركة في قطاع 5 “جنة
هنت” بمحافظة شبوة وجهود الشركة
إلعادة تفعيل القطاع واستئناف عملية

اإلنتاج فيه.

وأكد الرئيس الُزبيدي أن قيادة المجلس االنتقالي
الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي ُتوليان قطاع
النفط والمعادن اهتماما خاصا، لما من شأنه توفير
بيئة آمنة تجذب المستثمرين في هذا القطاع
الحيوي، الذي يؤّمل عليه في إنعاش االقتصاد
الوطني المتردي، وإعادة تأهيل البنى التحتية
في القطاعات كافة. من جانبه عّبر المدير التنفيذي
للشركة اليمنية لالستثمارات النفطية والمعدنية
عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها
الرئيس الُزبيدي لتذليل الصعو�ت أمام الشركات
العاملة في مجال النفط والمعادن، مؤكدا التزام
الشركة ببذل المزيد من الجهود لتعزيز اإلنتاج
وإعادة تفعيل القطاعات التي توقفت بسبب
الحرب ومواصلة جهودها في االستكشافات

النفطية والمعدنية.

عقدت هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي،
يوم السبت، اجتماعها الدوري، برئاسة الرئيس
القائد عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي. وعبرت هيئة الرئاسة في
مستهل اجتماعها، الذي حضره عدد من وزراء
المجلس في حكومة المناصفة، عن إدانتها
واستنكارها للتفجير اإلرهابي الغادر الذي
استهدف أركان القوات البرية الجنوبية، مدير أمن
لحج اللواء صالح السيد منتصف األسبوع
الماضي، مقدمة تعازيها لذوي الشهداء الذين
سقطوا في هذا الحادث االجرامي، وراجية من
المولى القدير أن يمّن على المصابين �لشفاء

العاجل.

وأشادت هيئة الرئاسة �لجهود التي تبذلها القوات األمنية بمختلف
تشكيالتها للتصدي لعناصر اإلرهاب والتطرف، مشددة على ضرورة رفع
الجاهزية واليقظة األمنية في عموم محافظات الجنوب، وداعية في
السياق المواطنين للتعاون مع األجهزة وسرعة التبليغ عن أي عناصر
مطلوبة أمنيا، وأي تحركات مريبة تهدف إلى إقالق السكينة العامة.
وفي السياق نفسه، حّثت هيئة الرئاسة في اجتماعها حكومة
المناصفة للقيام بواجباتها في توفير الدعم واإلسناد اللوجستي
للقوات األمنية بما يمكنها من أداء واجبها الوطني في ترسيخ األمن
واالستقرار، ومجباهة التنظيمات اإلرهابية بكل كفاءة واقتدار. ووقف
االجتماع، أمام نتائج الدورة الخامسة للجمعية الوطنية التي انعقدت
األسبوع قبل الماضي ومستوى اإلنجاز للتوصيات والقرارات التي حملها
البيان الختامي للدورة، وفي هذا السياق وجهت هيئة الرئاسة مختلف
هيئات ولجان المجلس ومراكزه المتخصصة �لعمل على تنفيذ التوصيات
التي خرجت بها الجمعية الوطنية في دورتها الخامسة وترجمتها على

أرض الواقع.

كما استمع االجتماع، إلى التقرير التحليلي الُمقدم من مركز دعم
صناعة القرار حول آخر المستجدات السياسية، واالقتصادية،
واالجتماعية، والعسكرية، واألمنية على الساحة المحلية، خالل
النصف الثاني من شهر يونيو، وُجملة التوصيات الُمقدمة من المركز
للتعامل معها. وجرى خالل االجتماع كذلك، استعراض محضر االجتماع
الُموسع الذي ترأسه الرئيس الُزبيدي، وضم القيادات العليا لهيئات
المجلس ولجانه المركزية، ورؤساء الهيئات التنفيذية في
المحافظات، متضمنا أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها فيه، وما
خرج به من قرارات وتوصيات. وفي سياق آخر، عّبرت هيئة الرئاسة عن
شكرها وتقديرها للدعم الكبير الذي يقدمه األشقاء في المملكة
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية، والتي كان آخرها
التعهدات المالية للبدء في مشاريع التنمية في العاصمة عدن،
والمحافظات األخرى، موصية حكومة المناصفة بسرعة إنجاز خطة
االستجابة الستيعاب تلك المشاريع وتنفيذها. وتطرق المجتمعون
في ختام اجتماعهم إلى ُجملة من المواضيع والقضا� المتصلة

بعمل المجلس وأداء بعض هيئاته، واتخاذ مايلزم بشأنها.

هيئة الرئاسة تدعو الحكومة لتوفير
اإلسناد اللوجستي للقوات األمنية

الرئيس الُزبيدي يستقبل وفدا من المعهد
األوروبي للسالم

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم
الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي،
نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم
السبت، في مقر المجلس �لعاصمة عدن،
وفدا من المعهد األوروبي للسالم برئاسة
مدير البرامج في المعهد جيمي بليديل،
والمستشار اإلقليمي المختص بملف اليمن
في المعهد وثانوس بيتوريس. واّطلع
الرئيس القائد خالل اللقاء، على الجهود التي
يبذلها المعهد األوروبي في دعم عملية
السالم في المنطقة بشكل عام، والجنوب
بشكل خاص، مشددا على أهمية دعم
المعهد للحوار الوطني الجنوبي الذي
يقوده المجلس االنتقالي للملمة الصف

الجنوبي.

مؤكدا أن المعهد األوروبي، ُيدرك جيدا حجم المجلس
االنتقالي الجنوبي، وتأثيره على األرض، وحريص على
العمل مع قيادة المجلس، ودعم مساعيها الرامية
للملمة الصف الجنوبي وتوحيد الرؤى للوصول إلى
إجماع جنوبي يحقق تطلعات أبناء الجنوب. حضر اللقاء
األستاذ لطفي شطارة عضو هيئة رئاسة المجلس
االنتقالي الجنوبي، نائب رئيس الجمعية، ورأفت صالح
عبدالحميد مسؤول قسم المنظمات في اإلدارة

العامة للشؤون الخارجية للمجلس.

وجدد الرئيس القائد التأكيد على دعم ومساندة
المجلس االنتقالي الجنوبي لجهود مبعوث األمين
العام لألمم المتحدة، والمبعوث األمريكي للوصول
إلى حل� مستداٍم للصراع في المنطقة، مشددا
على أن السالم لن يتحقق في المنطقة إال بمنح
شعب الجنوب حق تقرير مصيره بما يلبي تطلعاته.
بدوره أعرب مدير البرامج في المعهد األوروبي
للسالم عن سعادته بز�رة العاصمة عدن ومقابلة

الرئيس الُزبيدي،

مليشيات الحوثي تستهدف مواقع القوات الجنوبية والمشتركة شمال
الضالع وسقوط شهيد وجريح
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أحيت القوات المسلحة الجنوبية يوم
الثالثاء، في العاصمة عدن، مئوية
الشهيد القائد العميد مجدي أحمد
قاسم الغزالي الردفاني “أبي حرب”
قائد اللواء الثالث عمالقة جنوبية،
برعاية من الرئيس القائد عيدروس بن
قاسم الُزبيدي، رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي، القائد األعلى
للقوات المسلحة الجنوبية. وفي
الفعالية التي استهلت ��ت من
الذكر الحكيم، أعقبها النشيد الوطني
الجنوبي، والوقوف دقيقة حداد
لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء،
بحضور كل من أعضاء هيئة رئاسة
المجلس االنتقالي الجنوبي، األستاذ
لطفي شطارة، نائب رئيس الجمعية
الوطنية للمجلس االنتقالي، والعميد
طيار ناصر السعدي، والدكتور محمد
الزعوري، وزير الشؤون االجتماعية
والعمل، والعميد محسن الوالي
القائد العام لألحزمة األمنية، والعميد
مختار النوبي، قائد محوري أبين
وكرش قائد اللواء الخامس دعم
وإسناد، وذوي الشهيد وعدد من
رؤساء الهيئات التنفيذية للمجلس
في المحافظات الجنوبية وقيادات
أمنية وعسكرية وشخصيات
اجتماعيه، ألقى األستاذ فضل محمد
الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس
االنتقالي الجنوبي، نائب األمين العام
لألمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس،
كلمة نقل في مستهلها تحا�
الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي،
رئيس المجلس االنتقالي القائد
األعلى للقوات المسلحة الجنوبية.
وأشار األستاذ فضل الجعدي إلى أن
في هذا اليوم المشهود يستذكر
الجميع القائد الجنوبي البطل الشهيد
العميد مجدي “أ� حرب”الذي شهدت
له الجبهات وجميع المقاتلين
�لشجاعة والعزيمة، وأننا نقف بهذا
اليوم وهذه المناسبة االستثنائية
إحياًء لذكرى هذا القائد الذي قدم
نموذجا لإلرادة الجنوبية التي تضحي
�غلى مالديها لتربة الوطن الجنوبي
وأبناؤها الذين خاضوا معارك فاصلة
على طريق تحقيق األماني
المنشودة، وموضحًا أن المجلس
االنتقالي الجنوبي عمل مع هؤالء
األبطال محققًا معهم إنجازات نحو
استعادة دولة الجنوب التي ظهرت
بشائرها بفرض قضية شعب الجنوب

في كل محافل صنع القرار،

وأشاد الجعدي �لجهود العظيمة للقوات المسلحة
الجنوبية في الدفاع عن األرض والعرض في جميع
الجبهات، متطرقًا للدور الكبير الذي لعبته قوات
العمالقة الجنوبية في تحرير مدير�ت بيحان، والذي
يمثل درسًا بليغًا �ن الجنوبيون هم العالمة
الفارقةفي كل المعارك، ولن يتم نسيان الشهداء
الذين صنعوا لوحة النصر العظيم الذي يؤسس
الستعادة وبناء دولة الجنوب المنشودة، مثمنًا
جهود اللجنة التحضيرية لهذا التأبين وجميع من
شارك في تنفيذ وإنجاح هذه الفعالية. وألقى
المقدم محمد النقيب، المتحدث الرسمي للقوات
المسلحة الجنوبية، عضو الهيئة الوطنية لإلعالم
الجنوبي، كلمة عبر فيها عن المكانة العظيمة التي
يحوزها الشهيد القائد العميد مجدي “أبو حرب” في
قلوب محبيه، مشيرًا إلى أن أبسط ما يحقق الشكر
والوفاء والتمجيد الكبير للشهداء هو إعطاء
مسيرتهم الملحمية االستمرارية الحية في
سلوكنا وصمودنا وتالحمنا وذودنا عن الثوابت، وأن
نخلدهم في مواصلة استكمال تحقيق أهداف
وتطلعات شعب الجنوب التي قدموا أغلى مالديهم
في سبيلها. وكان الدكتور �سم منصور، رئيس
الدائرة اإلعالمية �ألمانة العامة لهيئة رئاسة
المجلس االنتقالي الجنوبي، عضو الهيئة الوطنية
لإلعالم الجنوبي، رئيس اللجنة التحضيرية للمئوية،
قد تحدث بكلمة رحب من خاللها بجميع الحضور،
مقدمًا فيها الشكر والتقدير للرئيس القائد
عيدروس الُزبيدي، رئيس المجلس االنتقالي، الذي
رعى هذه الفعالية رعاية كريمة، وشدد على تميز
وإنجاح هذه المناسبة بما يليق بمكانة وحجم
الشهيد أبي حرب الردفاني الذي ترجل مقبًال غير
مدبر مع عددَاَ من رفاقه في عملية إعصار الجنوب
دفاعًا عن الدين واألرض والعرض أمام القوات الغازية

الحوثية واإلرهابية بمحافظة شبوة.

وقال الدكتور �سم منصور: إن الشهيد “أ� حرب” كان
صورة حية لتاريخ ردفان الحافل �لبطوالت، والحديث عنه
أرشيف من نبل القيم وسموها وعظمة
االستشهاد، ولذلك قد سعت اللجنة التحضيرية التي
تشرفت برئاستها بناًء على رغبة أسرة الشهيد إلى
تحقيق منجزين، كتاب يحتوي على ملخص عن حياة
الشهيد، منذ النشأة حتى لحظة االستشهاد، و
فيلم وثائقيًا ضم أبرز محطات مسيرته، كما وجه
الشكر لكل من اسهم في التحضير واإلعداد إلنجاح
هذا العمل من فنيين واختصاصيين يكن�وا للشهيد كل
الود، مقدمًا شكره بشكل خاص لألستاذ فضل
الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي، نائب
األمين العام لألمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس،
لتفاعله الدائم ومتابعته المستمرة للعمل، واصًال
�لشكر ألسرة الشهيد على تواصلها المستمر. من
جانبه عبر األستاذ نصر قاسم الغزالي، عم الشهيد
“أبي حرب” في كلمة ألسرته، عن امتنانه الكبير
للرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي، وكل القائمين على هذا العمل،
وجميع الحاضرين، مقدمًا شكره وتقديره لهم على
ما أولوه من اهتمام، ومؤكدًا أن أسرة الشهيد
وذويه لن ينسوا هذه اللفتة الكريمة، مجددًا العهد
والوفاء للقيادة السياسية الجنوبية بقيادة المجلس
االنتقالي، وللشهداء على االنتصار لقضية الشعب
الجنوبي وبناء دولته. وتخلل المناسبة عدد من القصائد
الشعرية، وعرض فيلمًا وثائقيًا ضم أبرز محطات
الشهيد القائد العميد مجدي “أبي حرب” نال
استحسان الحضور الكبير الذي حظيت به هذه
المناسبة من مختلف فئات المجتمع ومحافظات

الجنوب.

الرئيس الُزبيدي يترأس اجتماعا للقيادات العسكرية بوزارة الدفاع
ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس
المجلس االنتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة
الرئاسي، القائد األعلى للقوات المسلحة الجنوبية، يوم
األربعاء، اجتماعا للقيادات العسكرية في وزارة الدفاع.
واستمع الرئيس القائد خالل االجتماع، الذي حضره وزير
الدفاع في حكومة المناصفة الفريق محمد علي
المقدشي، من قيادات األلوية والوحدات والهيئات
العسكرية �لوزارة، إلى شرٍح واٍف عن األوضاع في
مختلف جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي، في ظل
خروقاتها المتواصلة للهدنة األممية، �إلضافة إلى خطط

وبرامج الوزارة خالل الفترة الُمقبلة.
 

وشدد الرئيس القائد في االجتماع، على ضرورة االلتزام
�قصى درجات ضبط النفس احتراما للهدنة األممية، مع
رفع مستوى التنسيق العملياتي بين مختلف األلوية
والوحدات والمحاور العسكرية للتعامل بشكل حازم مع

الخروقات الحوثية، وكبح سلوكها العدواني.
وأكد الرئيس القائد، اهتمام مجلس القيادة الرئاسي، بجميع الوحدات واأللوية العسكرية،
وحرصه على تلبية احتياجاتها ومتطلبات منتسبيها، وتوفير الدعم اللوجستي لها، بما

يمّكنها من أداء دورها الوطني بكل كفاءة واقتدار..

مثنيا في السياق على اإلسهام الفاعل لدول التحالف
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة
اإلمارات العربية ودعمهم المستمر لمختلف الجبهات
والمحاور القتالية وتأمين احتياجاتها.   ولفت الرئيس
الُزبيدي إلى أن المرحلة الحالية هامة وحساسة وتتطلب
حشد جهود الجميع، وتوجيهها �تجاه العدو المشترك
المتمثل في مليشيا الحوثي اإلرهابية، والمشروع
الطائفي الساللي الذي تحمله، ومضاعفة العمل،
والتنسيق الُمستمر مع وزارة الداخلية واألجهزة األمنية
بمختلف تشكيالتها لتنفيذ المهام ذات االختصاص
المشترك وفي مقدمتها مهمة مكافحة التنظيمات

اإلرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود.
 

 وفي ختام االجتماع، ثّمنت قيادات وزارة الدفاع، اهتمام
مجلس القيادة الرئاسي وحرصه المستمر على حل كل
اإلشكاليات التي تعترض سير العمل في الوزارة،
ومساعدتها على أداء مهامها كمؤسسة وطنية ُمناط

بها حماية حدود البالد وحفظ أمنها واستقرارها.

بحضور قيادات من المجلس االنتقالي..
القوات المسلحة الجنوبية ُتحيي مئوية
الشهيد “أبي حرب” في العاصمة عدن

أخبار3

الرئيس الُزبيدي يناقش مع
السفير األمريكي ُسبل إحالل

السالم وجهود مكافحة اإلرهاب

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي،
نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي، يوم
الثالثاء، عبر االتصال المرئي، سعادة ستيف
فاجن سفير الوال�ت المتحدة األمريكية لدى
اليمن. وجرى خالل اللقاء استعراض
ومناقشة، مستجدات األوضاع على الساحة
المحلية، وفي مقدمتها الهدنة األممية،
والوضع االقتصادي في العاصمة عدن
والمحافظات المحررة والجهود المبذولة
الستيعاب الدعم المقدم من قبل االشقاء
في المملكة العربية السعودية، ودولة
اإلمارات العربية المتحدة، �إلضافة إلى جهود
مكافحة اإلرهاب. وفي هذا السياق طالب
الرئيس القائد اإلدارة االمريكية بلعب دور أكبر
في التسريع بتعهدات المانحين لما من شأنه
مساعدة قيادة مجلس القيادة الرئاسي في
إنعاش االقتصاد وتثبيت األمن واالستقرار
وبدء عملية التنمية. وأكد الرئيس القائد دعم
المجلس االنتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة
الرئاسي، لجهود ومساعي المجتمع الدولي
لوقف إطالق النار وإحالل السالم، مشيرا إلى
أن هناك العديد من التنازالت التي ُقدمت
للموافقة على الهدنة األممية، احتراما إلرادة
المجتمع الدولي، على الرغم من التيقن
بعدم جدّية المليشيات الحوثية في هذا
الشأن، مؤكدا أن التنازالت من طرف الحكومة
لن تستمر في حال لم يقابلها تجاوب مماثل

من المليشيات الحوثية،

وجدد الرئيس الُزبيدي التأكيد على
جدية قيادة المجلس االنتقالي
الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي
بمحاربة اإلرهاب والتصدي للتمدد
اإليراني في المنطقة، مطالبا اإلدارة
االمريكية بدعم القوات األمنية وفي
مقدمتها قوات مكافحة اإلرهاب
وقوات خفر السواحل، للقيام بدورها
وإنجاز مهامها المناطة بها في هذا
الجانب. من جهته، جدد السفير
األمريكي التزام بالده بدعم
المساعي األممية إلنهاء الصراع
وإحالل السالم في المنطقة، مؤكدا
ان اإلدارة األمريكية تعمل مع
شركائها الدوليين لممارسة المزيد من
الضغوط على المليشيات الحوثية
لدفعها لالنخراط في عملية السالم،
ومنع تدفق األسلحة اإليرانية إليها.
كما جدد السفير فاجن التزام حكومة
بالده بدعم مجلس القيادة الرئاسي
وحكومة المناصفة واستعدادها،
لتقديم الدعم للقوات األمنية وفي
طليعتها قوات مكافحة اإلرهاب
وقوات خفر السواحل للقيام بمهامها
في محاربة إرهاب تنظيمي القاعدة

وداعش والمليشيات الحوثية.
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اللواء األول مقاومة الضالع يدشن المرحلة
الثانية   من    العام    التدريبي    والمعنوي

2022 م

أخبار4

وأضاف “إن عملية التدريب والتأهيل وشحذ همم وقدرات
الضباط واألفراد ُيعد من أولو�ت قيادة اللواء العدادهم اعدادًا
فكرً� ومعنوً� وقتاليًا وتزويدهم �لمهارات العسكرية
المتطلبة في ميدان العمل على الصعيد العسكري والحربي.
وخالل كلمته تطرق للمهام العسكرية التي يؤديها اللواء في
جبهات القتال بواقع أربع كتائب قتالية تتمركز على امتداد
جبهات الضالع الشمالية والشمالية الغربية. واختتم كلمته
قائال “يكفينا شرف اليوم تواجدنا في هذا اللواء حيث وجدنا
منتسبيه في كل نقطة ساخنة، ونحييكم تحية خاصة حيث كنتم
خلف الشهيد القائد اللواء سيف ُسّكرة، واليوم انتم خلف
قيادة مماثلة من صلبه، وندعوكم للتمسك �لنجاحات المحققة
خالل المراحل المنصرمة منذ عام 2015م الى اليوم”. حضر حفل
التدشين رئيس شعبة التدريب �لعمليات المشتركة لمحور
الضالع العميد عبدالله الشعيبي وقيادات الكتائب وأركانات

اللواء وقيادات عسكرية في جبهات محور الضالع القتالي.

دشن اللواء األول مقاومة الضالع يوم الثالثاء
الموافق 5 يوليو 2022م للمرحلة الثانية من
العام التدريبي والعملياتي والمعنوي 2022م
في مقر اللواء بمعسكر شمسان الضالع.   وخالل
الفعالية اقام اللواء األول مقاومة الضالع عرضًا
عسكرً� لوحدات رمزية من قواته عبر من خاللها عن
مدى جاهزيته الفنية والقتالية.   حيث افتتحت
فعالية التدشين �ًي من الذكر الحكيم ثم النشيد
الوطني الجنوبي وتلى ذلك قصيدة شعرية
حماسية ثم كلمه لركن تدريب اللواء العميد
عبدالواحد عثمان تطرق فيها لشرحا موجزا حول
العديد من األنشطة والبرامج التي يقوم بها اللواء
األول مقاومة الضالع خالل المرحلة الثانية من العام
التدريبي الثاني لعام 2022م معر� عن فخره
واعتزازه بمنتسبي اللواء األول مقاومة ودورهم
النضالي منذ تأسيس اللواء والذي يعتبر من ابرز
األلوية العسكرية القتالية التي تشكلت من صلب
المقاومة الجنوبية في محور الضالع القتالي ويعتبر
رافدًا هامًا للقوات المسلحة الجنوبية بشكل عام.
 واوضح في كلمته عن اهم االعمال التي تم
تنفيذها في جانب العمليات والسيطرة وفي جانب
التدريب القتالي والجانب الفني والتسليح وجانب
التوجيه المعنوي واإلعالم وجانب االسكان
واالمداد والجانب االداري والمالي وقدم شرحًا
مفصًال بكل االعمال التي يقوم بها قائد اللواء
العقيد �سل العفيف بجهود ذاتية لبناء اللواء
واستمرارها في عملية البناء والتشييد متحدً� كل

الظروف،

وبعد ذلك القى العميد حسن لعرج نائب رئيس العمليات المشتركه كلمه
نقل فيها للجنود تحا� الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي القائد االعلى
للقوات المسلحة الجنوبية وقيادة القوات البرية الجنوبية وقيادة العمليات
المشتركه مشيدًا �لدور البطولي لمنتسبي اللواء األول مقاومة وثباتهم
ومعنو�تهم وإخالصهم في الصمود والتصدي للمليشيات الحوثية على
امتداد جبهات الضالع. واشاد في حديثة ذلك �لتضحيات الكبيرة التي قدمها
منتسبي اللواء على رأس هذه القافلة قائد اللواء الشهيد القائد اللواء
سيف علي صالح سكرة وهو يقود المعركه ويتقدم الصفوف األولى
وخطوط النار في جبهة الريبي حجر شمال غرب الضالع. وخالل فعالية
التدشين القى ركن حرب اللواء األول مقاومة العميد فضل حسن كلمه نقل
فيها تحيات العقيد �سل سيف العفيف قائد اللواء األول مقاومه للقيادة
السياسية ممثلة �لرئيس القائد عيدروس الزبيدي القائد االعلى للقوات
المسلحة الجنوبية وللقيادة العسكرية ممثله �للواء علي احمد البيشي
القائد العام اللوية المشاة البرية الجنوبية واللواء شالل شائع القائد العام
اللوية المقاومة الجنوبية وقوات مكافحة االرهاب وللجنود وللحاضرين من
الضيوف مجددًا العهد والوفاء من ميدان الشرف والبطولة والفداء، لله
والوطن وأرواح الشهداء والسير قدمًا نحو أستعادة الجنوب، بجهود عالية

وعزائم ال تلين، وعلى خطى الشهيد القائد اللواء سيف علي صالح ُسّكرة.

لواء �رشيد يدشن المرحلة الثانية من العام
التدريبي 2022 م

دشنت قيادة لواء �رشيد المنطقة
العسكرية الثانية صباح يوم الثالثاء الموافق
5يوليو المرحله الثانيه من العام التدريبي
2022 وفي التدشين تحدث العقيد/محمود
مقبل رئيس أركان اللواء نيابة عن قائد اللواء
العميد الركن/عبدالدايم الشعيبي وتحدث
عن جمله من اإلنجازات والمهارات والفنون
العسكرية والقتاليه على الصعيد الميداني
محييا الروح القتالية والمعنوية التي يتمتع
بها منتسبي لواء �رشيد كما حيي
صمودهم وتضحياتهم في هزيمة تنظيم
القاعدة في ساحل حضرموت إلى جانب
زمالئهم قوات النخبه الحضرمية المنطقة
العسكرية الثانية كما حث المقاتلين إلى بذل
المزيد من الجهود وعلى ضرورة التدريب
والتأهيل في جميع تخصصاتهم مذكرآ
إ�هم أن قطرات العرق في الميدان توفر

قطرات الدم في المعركه،

وفي ختام حديثه قال نعاهد قيادتنا
السياسية والعسكرية الجنوبيه ممثله
�لقائد اللواء /عيدروس الزبيدي رئيس
المجلس االنتقالي الجنوبي القائد العام
للقوات المسلحة الجنوبيه أن نضل الجنود
المخلصين المدافعين على الجنوب والحراس
االمناء على سيادتنا من المهره شرقا إلى
المندب غر� كما قدم الشكر لقيادة التحالف
العربي على دعمهم السخي الذي
يقدموه للواء �رشيد الذي اعترف أن
لوالهم ما وصل اللواء الى المراحل
المتقدمة وترحم على الشهداء الميامين
وتمنى الشفاء العاجل للمصابين وسئل من
المولى فك اسراء الجنوب . وبعد االنتهاء
من العروض العسكرية توجه رئيس أركان
اللواء مع قيادات الوحدات برفقة ركن تدريب
اللواء إلى الميدان لشرح خطط المرحله

الثانيه من تدشين العام 2022م.
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تفقد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن،
أحمد علي الداؤودي، مستوى اإلنضباط
والجاهزية األمنية ألفراد وضباط وصف شرطة
المنصورة. وخالل ز�رته التفقدية، استمع
الداؤودي، من مدير الشرطة، العقيد حسين صالح
مسهر، عن سير مستوى أداء الشرطة، �إلضافة
إلى الصعو�ت التي تقف أمام عمل رجال األمن
خالل الفترة الراهنة. وحث مدير عام المنصورة،
أحمد الداؤودي، على اهمية اإلنضباط والرفع من

الجاهزية الشرطوية بما يحقق الهدف المنشود

في الحفاظ على األمن واإلستقرار والعمل على
سرعة حل قضا� المواطنين أوًال �ول بما يعزز
الطمأنينة والسكينة العامة. كما أطلع
الداؤودي، على أحوال وأوضاع الموقوفين
(السجناء) في الشرطة، والقضا� التي تم
إيقافهم على ذمتها، ومدة التوقيف. وطالب
مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، السلطة
القضائية بضرورة العمل على سرعة البت في
قضا� السجناء، خصوصًا الذي مضى عليهم

لفترات طويلة دون أن يتم البت في قضا�هم.

الداؤودي
يتفقد

مستوى
األداء

واالنضباط
بشرطة

المنصورة

نفذت وحدات عسكرية قتالية من قوات مكافحة اإلرهاب
بمحافظة أبين بقيادة العقيد عبدالرحمن الشنيني صباح يوم
السبت، حملة عسكرية واسعة ضد عناصر اإلرهاب من
تنظيم القاعدة �ستهداف عدد من الود�ن في منطقة
دلتا أبين وذلك بعد تلقيها بالغ بتواجد عناصر من تنظيم
القاعدة. وقالت قوات مكافحة اإلرهاب في محافظة أبين،
إن بعد وصول القوات الى وادي سال الجهة الشرقية لمركز
المحافظة ووادي بغاثه وتمحن ومريب وثعالن وعذيبه،
هربت العناصر اإلرهابية الى المنطقة الوسطى . وتهدف
الحملة في األساس إلى تحقيق األمن واالستقرار وتهيئة
المناخات المتاحة �لمحافظة النها تعتبر الجناح الشرقي

للعاصمة عدن وأمنها من أمن العاصمة.

وخالل الحملة، أكد قائد مكافحة اإلرهاب في أبين
العقيد الشنيني أن المواجهة الحاسمة قد بدأت ولن
تتوانى أو تتردد عن تكثيف األعمال القتالية واألمنية
الستئصال شأفة اإلرهاب واإلرهابيين أينما وجودوا
وحيثما تواروا أو لجأوا أو تحصنوا. داعيًا كل شرفاء أبين
وقبائلها بمختلف أطياف المجتمع إلى الوقوف مع
أبطال القوات القتالية من وحدات مكافحة االرهاب
والقوات االمنية والعسكرية بكافة تشكيالتها في
معركة تطهير أبين من العناصر اإلرهابية ممثله بتنظيم
القاعدة اإلرهابي في عملية شامله تخوضها قواتنا

البطلة.

ولفت الشنيني إلى أن الحملة األمنية ستستمر حتى
يستتب األمن في المحافظة بشكل كامل، موضحًا
�لقول : “لقد وهبنا دمائنا لعزة أبين وكرامتها ونجدد
العهد لكل األحرار وتاريخها العظيم الكبير أننا سنبقى
الصخرة الصماء التي تتحطم عليها كل المؤمرات” .
وأختتم الشنيني تصريحه إلى امهات وآ�ء شهدائنا
األبطال من أبطال قوات األمن والقوات المسلحة
الجنوبية والحزام األمني في أبين بشكل خاص والجنوب
بشكل عام، مضيفًا :”نود اخباركم أن دمائنا ليست أغلى
من دماء أوالدكم التي سفكتها هذه العناصر اإلرهابية

بدم �رد طوال هذه السنوات”.

مكافحة اإلرهاب
في أبين تنفذ

حملة عسكرية ضد
عناصر تنظيم

القاعدة في عدد
من ود�ن دلتا أبين

أخبار 5

وشهدت المدينة فرحة عارمة بدخول قوات الحزام،
وردد المواطنين الهتافات الثورية الجنوبية ترحيبا

بقدوم القوات بعد غياب دام ثالث سنوات.
 
 

وصلت قوات الحزام االمني الى مدينة شقرة
الساحلية بمحافظة ابين. حيث كان في
استقبالها مدير امن محافظة أبين العقيد علي
الذيب ابو مشعل الكازمي وجمعا كبير من

ضباط وافراد االمن.

حزام أبين
يدخل مدينة

شقرة وسط
ترحيب كبير

من المواطنين

أمن عدن يعثر
على متفجرات

ويفكك عبوة
ناسفة بمديرية

دار سعد
تمكنت شرطة دار سعد من العثور على كميات كبيرة من
المتفجرات ( تي إن تي) �لقرب من منزل المدعو أمجد خالد في
مديرية دار سعد. وأشار مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح
الذرحاني �ن رجال األمن عثروا على كمية ضخمة من المتفجرات
امام منزل أمجد خالد في اكياس مهترئة و مخبئة �حكام حيث

تستخدم تلك المتفجرات في تصنيع السيارات المفخخة.

وأكد الذرحاني �ن اجهزة االمن تمكنت ايضا من ضبط عبوة ناسفة
كانت قد زرعت في الطريق المؤدي إلى شرطة دار سعد �لقرب
من مسجد داؤود وتم ابالغ العمليات وانزال فريق خبراء
المتفجرات وتفكيك العبوة. وكانت األجهزة األمنية قد ضبطت
خالل الفترة الماضية العديد من منتسبي لواء النقل والمقربين
من المدعو أمجد خالد متورطين بقضا� زعزعة األمن واالستقرار

في مديرية دار سعد والعاصمة عدن. 

بعد رصده للموقف
البطولي.. العميد

”المنهالي“ يكّرم دورية
القوات الخاصة في الطابور

الصباحي

كّرم مدير عام أمن وشرطة
ساحل حضرموت العميد مطيع
سعيد المنهالي، يوم األحد،
دورية أمنية مكونة من 8
أشخاص تتبع القوات الخاصة
على خلفية موقف شجاع أثبتوا
من خالله حبهم وقربهم من
مجتمعهم . وكانت الدورية قد
سّجلت موقف بطولي األسبوع
الفائت من خالل إسعاف مواطن
في جولة ”بن عزون“ بمدينة
المكال، حيث سعى األفراد إلى
إخراج بطارية الدورية وتركيبها
في سيارة المواطن إلى حين

تشغيلها.

الموقف البطولي رصدُه مدير
عام أمن وشرطة ساحل
حضرموت العميد مطيع سعيد
المنهالي بينما كان ماًرا في
المكان ذاته ما دفعُه إلى
تكريمهم بمبالغ مالية أثناء
الطابور الصباحي لقوات األمن
العام . وأكد العميد
”المنهالي“ أنه لن يتوانى
لحظة واحدة في مكافئة
المنضبطين والمتميزين في
أداء عملهم األمني،
ومحاسبة المخالفين لقواعد
العمل سواًء كانوا داخل أو خارج

المؤسسة األمنية.
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حزام عدن يلقي القبض على
مطلوب أمني بمديرية دار سعد

ذكر المركز اإلعالمي لقوات الحزام األمني أنه
وضمن الجهود التي تبذلها قوات الحزام
األمني �لعاصمة عدن لضبط الخارجين عن
القانون والمطلوبين دعما الستتباب األمن
وتطبيقا للقانون، تمكن القطاع السادس
لحزام عدن من القبض على متهم بُِجنح
سرقة اسلحة من الساحل الغربي. وأكد البيان
إن المتهم (م.ي.م.م)، ُيعد مطلوب أمني
بقضية سرقة سالحي معدل وقناص من
الساحل الغربي وذلك وفقا لبالغ مركزي من

قبل العمليات المشتركة.

وأضاف أن قوة من القطاع السادس
قامت بتوقيف المتهم من أحدى
فنادق �لقرب من جولة الكراع حيث تم
إحتجازه واتخاذ االجراءات القانونية
الإلزمة وثم تحويله لمقر قيادة حزام
عدن. وتواصل قوات الحزام األمني
جهودها الحثيثة في القبض على
المطلوبين لدى األجهزة االمنية
بإشراف مباشر من النيابة العامة

والعمليات المشتركة.

بعد استهداف المليشيات
لمواقعها.. ألوية العمالقة ُتسِقط

رة حوثية في جبهات طائرة ُمسي�
بيحان بشبوة

حزام عدن: تفكيك عبوة ناسفة
زرعت في جولة المشروع

�لممدارة

أعلنت قوات الحزام األمني، األحد، عن
إبطال عبوة ناسفة زرعت قرب جولة
المشروع بمنطقة الممدارة مديرية
الشيخ عثمان. و قالت العمليات
المركزية لقوات الحزام األمني في
العاصمة عدن، انه ومن خالل المتابعة
المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية،
تمكنت قوة من كتيبة الطوارئ التابعة
لها من تفكيك عبوة ناسفة متصلة
بهاتف خليوي في جولة المشروع

بمنطقة الممدارة.

و طوقت قوات الحزام األمني على
الفور المنطقة بإشراف من قائد كتيبة
الطوارئ النقيب محمد حسين
العوذلي، حيث وضعت حراسة مشددة
لمنع اقتراب المواطنين والمركبات من
الموقع قبل تمكنها من تفكيك وإبطال
العبوة الناسفة. و فتحت قوات الحزام
األمني تحقيقًا عاجًال لجمع األدلة من
الموقع لمعرفة المسؤولين عن زرع

العبوة الناسفة.

اسقطت قوات العمالقة الجنوبية في جبهات
بيحان بمحافظة شبوة طائرة حوثية مسيرة
مذخرة بعد أن اخترقت مليشيات الحوثي
الهدنة واستهدفت مواقع العمالقة بطائرة
مسيرة . وأكد مصدر ميداني في ألوية
العمالقة الجنوبية إصابة جند�ن �ستهداف
الحوثيين للمواقع في جبهات بيحان في

محافظة شبوة.

وأضاف المصدر أن قوات العمالقة تمكنت من
إسقاط طائرة مذخرة أطلقتها مليشيات الحوثي
بعد وقت قصير من استهداف المليشيات
للمواقع بطائرة سابقة. هذا وبدأت مليشيات
الحوثي اإلرهابية تصعيدها العسكري �طالق
الطائرات المسيرة في خرق ساِفر منها لهدنة

السالم األممية.

أمن لحج يكشف
تفاصيل جديدة حول

استهداف مدير أمن
المحافظة

ثانيًا : التفجير اإلرهابي استهداف
مدير أمن لحج وراح ضحيته شهداء
مدنيين ليَس لهم ذنب ، فقد تبين أن
نتائج التحقيقات، والجهة المخططة
والمنفذة قادها المتهم (ع، ب، ي)
وممولة من المدعو أمجد خالد. ثالثًا:
بعد المعلومات األولية ومعرفة
هوية المتهم ومحل إقامته
بمنطقة جول اليماني بمديرية تبن
لحج نفذت األجهزة األمنية ترافقها
عناصر من الشرطة النسائية للبحث عن
المتهم إال أنها لم تجده وتم
توقيف عددا من أقارب المتهم
وزوجته ألخذ أقوالهم وهذا إجراء

قانوني ال غبار عليه.

أعلن مصدر أمني بمحافظة لحج نتائج
التحقيقات األولية بشأن العملية اإلرهابية
التي شهدتها العاصمة عدن من استهداف
مدير أمن محافظة لحج – أركان القوات البرية
الجنوبية اللـواء صـالح الـسيد. وكشف المصدر
األمني في تصريح إعالمي لوسائل اإلعالم
:”�ن فريق التحقيق خُلص بعد ما رصدته
كاميرات المراقبة وتتبع منفذ العملية
اإلرهابية كأستدالل لتحرك المتهم المتورط
في عملية استهداف اللـواء صـالح الـسيد”.
وقال :”تأكيدًا لما التزمت به األجهزة األمنية
بمحافظة لحج بشأن الكشف عن نتائج
وتطورات ما توصلت إليه التحقيقات األولية
في استهداف مدير أمن لحج بمنطقة خور
مكسر وسقوط ضحا� مدنيين وعسكر�ن
فأننا نؤكد أن فريق التحقيق واألجهزة األمنية
بعد أ�م من العمل المتواصل تمكن من
تحديد منفذ لتلك العملية اإلرهابية”. أوًال : إن
التفجير الذي استهدف مدير أمن محافظة
لحج – أركان القوات الجنوبية اللـواء صـالح
الـسيد في مديرية خور مكسر العاصمة عدن
منذ أ�م وسقط على إثره عددا من الشهداء
والجرحى فقد أثبتت التحقيقات األولية أن
منفذ العملية اإلرهابية شخص يدعى ( ع، ب،

ي)، بتمويل وتوجيه من المدعو أمجد خالد.

رابعًا : أثناء التحقيق مع أقارب المتهم
وزوجته والتحقق من هاتف زوجة
المتهم كشفنا وجود صور خاصة تتعلق
بسيارة مدير أمن محافظة لحج اللواء
صالح السيد �إلضافة إلى صور معسكر
اللواء الخامس، ولدينا إعترافات تثبت أن
المتهم يريد تهريب زوجته إلى خارج
البالد األمر الذي دفعنا بتوقيفها
والتحقيق معها ليس إال. وأشار المصدر
األمني لقد وضعنا للرأي العام نتائج
التحقيق حول العملية اإلرهابية، وعند
إستكمال التحقيقات ستحيل األجهزة
األمنية ملف القضية إلى األجهزة
القضائية، أمًال في إحقاق الحق وتطبيقًا
للعدالة وانتصارًا ألهالي الشهداء

والجرحى الذين سقطوا.
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قامت دائرة حقوق االنسان في األمانة
العامة لهيئة رئاسة المجلس االنتقالي
الجنوبي يوم االثنين بتنفيذ ورشة توعوية
في قيادة ألوية المشاة البرية الجنوبية في
معسكر جبل حديد لألفراد والضباط حول
كيفية مكافحة المخدرات في إطار برنامج
نشاط الدائرة التوعوي للقوات المسلحة
الجنوبية. وتحدثت المحامية ذكرى معتوق
رئيسة دائرة حقوق االنسان في األمانة
العامة لهيئة رئاسة المجلس في بداية
الورشة عن الدور الذي تضطلع به الدائرة
بتوعية القوات المسلحة الجنوبية في إطار

برنامج عملها الحقوقي،

وكان العميد فضل معبد، مدير دائرة
التوجيه المعنوي في اللواء أول
مشاة، قد القى كلمة رحب فيها
بدائرة حقوق االنسان مشيدًا �لدور
التوعوي الذي تقوم به في مختلف
المجاالت، مؤكدًا ان المخدرات قضية
مهمة تتطلب بذل كل الجهود
للتوعية بمخاطرها ومكافحتها.
وقدمت المحامية ذكرى معتوق
محاضرة عن الجانب القانوني
واألخالقي المرتبط بظاهرة المخدرات،
كما قدم المدرب العميد فارس
عبدالجبار حاجب المستشار األمني
للقائد العام لقوات االحزمة األمنية
محاضرة عن أنواع المخدرات واضرارها
والدور المناط �لمواطنين كافة وبرجال

االمن خاصة في التعامل معها.

مشيرة إلى أن موضوع المخدرات والذي
تعنى به هذه الورشة يعتبر من أبرز
القضا� التي تتطلب الوقوف امامها
والتوعية منها ومن مخاطرها وكيفية
مكافحتها وعملية ضبطها، مقدمة
الشكر للعميد فضل معبد مدير دائرة
التوجيه المعنوي في اللواء األول
مشاة، لرحابة االستقبال وااللتزام
واالنضباط �لتواجد في الورشة متمنية
للمشاركين نيل االستفادة المطلوبة
من الورشة للتعامل مع هذه القضية.
وقام الدكتور عبدالعزيز علي هادي،
نائب رئيس الدائرة رئيس قسم الرصد
والتوثيق �لحديث عن الحاالت التي تم
رصدها والمرتبطة �لمخدرات، مقدمة
صورة عن خطورة المخدرات وتأثيرها

السلبي على المجتمع.

دائرة حقوق االنسان تنفذ ورشة
توعوية حول مكافحة المخدرات أللوية

المشاة البرية الجنوبية

دشنت صباح يوم األثنين كتائب الدعم
واإلسناد الحربي محور الضالع القتالي
المرحلة التدريبية الثانية لعام
2022م، وذلك بحفل تخرج الدفعة
الرابعة تخصص د��ت وافتتاح الورشة
المركزية الفنية لمحور الضالع في
معسكر الشهيد القائد عمر ناجي في
منطقة الجر�ء وسط مدينة الضالع. بدأ
الحفل �ية من الذكر الحكيم ثم
النشيد الوطني الجنوبي، بعد ذلك
تخلل الحفل العديد من الكلمات
أفتتحها أركان حرب كتائب الدعم
واإلسناد العقيد/احمد صالح الغرامي
حيث تطرق في كلمته إلى العديد من
األنشطة والبرامج التي تقوم بها
كتائب الدعم واإلسناد خالل المرحلة
الثانية من العام التدريبي الثاني لعام
2022م معر� عن فخره واعتزازة
بتخرج الدفعة الرابعة تخصص د��ت
والتي وصفها �لرافد القوي لكتائب
الدعم واإلسناد وللقوات المسلحة

الجنوبية بشكل عام.

الضالع: كتائب الدعم واإلسناد الحربي تدشن
المرحلة التدريبية الثانية لعام 2022 م

وفي تصريح خاص �لمركز
اإلعالمي لمحور الضالع وموقع
(درع الجنوب) فقد تحدث العقيد
عبدالله علي، قائد كتيبة الدروع
في كتائب الدعم واالسناد
بمحافظة الضالع قائًال ” نهدي
تحياتنا للقيادة السياسية
والعسكرية ممثلة �لرئيس القائد
عيدروس قاسم الزبيدي القائد
األعلى للقوات المسلحة الجنوبية،
وقائد كتائب الدعم واالسناد في
المحافظة العميد ناصر ابو عمر،
ندشن اليوم تخرج الدفعة الرابعة
للدورة (سائقين ومدفعيين
ومهندسين وقيادة د��ت)،
وسيتم توزيع الخريجين على
مختلف الوحدات القتالية كالدفع
السابقة في مختلف الجبهات على
مستوى جبهات الضالع وخارجها”.
حضر الحفل رئيس شعبة التدريب
�لعمليات المشتركة لمحور الضالع
العميد/عبدالله محمد الشعيبي
ونائب رئيس العمليات المشتركة
العميد/حسن لعرج ومدير الورشة
الفنية العقيد عبدالحكيم ناصر
والعميد عبدالرحيم التهامي
وعدد من القيادات العسكرية في

جبهات محور الضالع.

أخبار7

مدير عام المنصورة يناقش
الخطة األمنية خالل إجازة عيد

األضحى المبارك 

جمارك المنطقة الحرة عدن تضبط
وتتلف شحنة أدوية منتهية

الصالحية

نفذت سلطات جمارك المنطقة الحرة وبمشاركة
الهيئة العليا لالدوية واللجنة االمنية في
المنطقة الحرة عدن يوم االثنين 4 يوليو عملية
اتالف عدد 198 كرتون دواء فوار تالف بمسمى
solpachem. وهذه الشحنة التالفة من االدوية
قد سبق ضبطها بعد اجراء الفحص والمعاينة
الروتينية تم ابالغ الهيئة العليا لألدوية �ن
األدوية المضبوطة كانت منتفخة بسبب تأثير

إرتفاع درجة الحرارة،

وبدورها الهيئة العليا لالدوية ممثلة
بمندوبها في الميناء عاينت الشحنة وأكدت
على عدم صالحيتها واقرت �تالفها.  ونفذت
عملية اإلتالف صباح اليوم في حرم المنطقة
الحرة بعد توجيهات من إدارة جمارك المنطقة
الحرة عدن بتشكيل لجنة من الجهات ذات
العالقة للنزول لموقع اإلتالف، حيث شارك
في هذه العملية اللجنة األمنية في المنطقة

الحرة عدن.

كما تتطرق اإلجتماع، عدد من اإلجراءات
األمنية للتصدي كل من تسول له نفسه
المساس �من واستقرار وإشاعة الفوضى
في مديرية المنصورة.  وفي االجتماع، شدد
مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، على
ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين
مختلف األجهزة األمنية وتعزيز عالقتها مع
المواطنين، الفتًا إلى اضطالع أجهزة األمن
بدورها في تثبيت األمن وتعزيز السكينة
العامة.  ودعا الداؤودي، مختلف شرائح
المجتمع إلى التعاون مع األجهزة األمنية بما
يسهم في الحفاظ على األمن واإلستقرار

والسكينة العامة للمجتمع.

ناقشت اللجنة األمنية بمديرية المنصورة محافظة
عدن، يوم “األثنين”، الخطة األمنية خالل إجازة عيد
األضحى المبارك.  واستعرض االجتماع، الذي ضم
مدير المنطقة األمنية الخامسة، العميد علي بن
علي، ورئيس تنفيذية إنتقالي المنصورة، وضاح
الحريبي، ومستشار مدير عام المديرية، عوض حسن،
وبحضور مدراء الشرط والحزام األمني �لمديرية، حول
تنفيذ الخطة األمنية لالجهزة األمنية التي تعزز رفع
اليقظة األمنية من أجل استتباب األمن والسكينة
العامة وتفعيل النقاط األمنية وانتشار منتسبي
شرطة السير في تنظيم حركة السيارات لتخفيف
االزدحامات المرورية التي ستشهدها الشوارع

العامة والمتنفسات خالل إجازة العيد.

كما نقل العقيد الغرامي خالل
كلمته إلى الجنود الخرجين تحيات
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي
القائد األعلى للقوات المسلحة
الجنوبية، مشيدا بهذه الكوكبة
من أبطال كتائب الدعم واإلسناد
الحربي الذين لقنوا المليشيات
الحوثية دروسا قاسية في
جبهات القتال شمال وغرب
الضالع. بعد ذلك القيت العديد
من الكلمات منها كلمة التوجية
المعنوي وكلمة الخريجين القاها
الجندي الحائز على المركز األول
قائد أحمد قائد كما اختتم الحفل
بتوزيع الشهادات التقديرية
للخريجين والمدربين المشرفين
على الدورة ثم األستعراض
الميداني العسكري بكتيبة

الد��ت وطواقمها المقاتلة.

لجنة تأبين الفقيد
�بلي تقر موعد

فعالية التأبين
اجتمعت يوم األحد لجنة تأبين الفقيد نجيب
�بلي في الجمعية الوطنية برئاسة الدكتور
أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية الوطنية،
رئيس اللجنة. وناقش االجتماع، مسار
التجهيزات لفعالية مئوية الفقيد �بلي،
حيث تم االتفاق على اصدار كتاب عن

الفقيد،

كما تم االتفاق على إعداد فيلم وثائقي خاص بحياة
ونشاطات الفقيد وشهادات عدد من أقر�ئه وزمالئه
وأصدقائه. الجدير ذكره، أنه سيتم إحياء الفعالية خالل

شهر أغسطس القادم من العام 2022م. 
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التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي
رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي، القائد األعلى
للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس
القيادة الرئاسي، يوم الثالثاء، محافظ محافظة
أبين اللواء أبوبكر حسين سالم. واّطلع الرئيس
القائد، خالل اللقاء، من محافظ أبين على األوضاع
األمنية والعسكرية في المحافظة، مشيدا
�لجهود المشتركة للوحدات األمنية وتكاملها

في تنفيذ مهامها لحفظ األمن واالستقرار،

مؤكدا دعمه ومساندته لتلك الجهود لما من
شأنه تأمين المحافظة والقضاء على الجماعات
اإلرهابية التي تتربص بها. وناقش الرئيس
الُزبيدي مع محافظ المحافظة أبين، الخطة
األمنية، وُسبل تنفيذها في عموم مدير�ت
المحافظة، مشددا على أهمية رفع اليقظة
األمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات
األمنية في محافظة أبين والمحافظات

المجاورة.

الرئيس الُزبيدي يّطلع على مستجدات
الوضع األمني في محافظة أبين

نعت الهيئة الوطنية لإلعالم الجنوبي، رحيل
اإلعالمي البارز صالح حيدرة الحميدي، وكيل
وزارة اإلعالم في حكومة المناصفة الذي
وافاه األجل اليوم األربعاء، في العاصمة
المصرية القاهرة، بعد معاناة مع المرض

الذي ألم به.
 

فيما يلي نص بيان النعي:
 

ُتَها الن�ْفُس بسم الله الرحمن الرحيم ((َ� َأي�
ًة اْلُمْطَمِئن�ُة اْرِجِعي ِإَلى َرب�ِك َراِضَيًة َمْرِضي�
َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجن�ِتي)) صدق
الله العظيم. ببالغ الحزن واألسى وإيمانًا
بقضاء الله وقدره تنعي الهيئة الوطنية
لإلعالم الجنوبي، اإلعالمي البارز صالح حيدرة
الحميدي وكيل وزارة اإلعالم، الذي وافته
المنية يوم األربعاء الموافق 6 يوليو

2022م، بعد معاناة مريرة مع المرض.
 

لقد كان للفقيد الحميدي مسيرة نضالية
حافلة �لعطاء والنضال، ومناصرة القضا�
الوطنية، ودور فّعال في مجال اإلعالم،
وخلق عالقات متينة مع كافة القوى
والزمالء في الوسط الصحفي واإلعالمي،
كما تميزت سيرة حياته العملية �لتفاني

واالنضباط التنظيمي،

من خالل شغله عدة مناصب إدارية
صحافية منها إدارة قناة عدن سكاي،
�إلضافة لمجاله كصحافي ر�ضي،
وله إسهامات صحافية متعددة في
هذا المجال. وبرحيل الفقيد الحميدي،
يكون الوسط الصحفي الجنوبي
والعربي قد خسر واحدًا من أنبل
الصحافيين وكوادر اإلعالم الجنوبية

والعربية البارزة.
 

وإذ تعّبر الهيئة الوطنية لإلعالم
الجنوبي عن خالص تعازيها وعظيم
مواساتها إلى أبناء الفقيد وإخوانه
وأفراد أسرته كافة، وكافة زمالء
المهنة والجنوب بشكل عام،
ومشاطرتها لهم أحزانهم بهذا
الُمصاب األليم، فإنها تبتهل إلى الله
العلي القدير أن يتغمد الفقيد صالح
الحميدي بواسع رحمته وأن يسكنه
فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه

الصبر والسلوان.
 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

قيادة محافظة الضالع ترحب �لدعوات
األممية لفتح الطرقات وتبادر �عادة فتح

الطرق الرئيسية من جانب واحد

أخبار8

الهيئة الوطنية لإلعالم الجنوبي تنعي
رحيل اإلعالمي البارز صالح الحميدي

حماية الشركات ُتفشل محاولة
تهريب كمية من المخدرات لعاصمة

المحافظة “المكال

ضبطت إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوة
حماية الشركات �لمنطقة العسكرية الثانية،
�لطريق العام بهضبة حضرموت؛ أحد المواطنين
وبحوزته كمية من مادة الشبو المخدرة، و ٧
كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة بسيارته،
بينما كان يحاول تهريبها من مدينة إلى مدينة
المكال، عاصمة المحافظة. جنود النقطة �شروا
بتحرير محضر الضبط، وعمل االجراءات القانونية
مع المواطن المضبوط، استعداًدا لتسليمه
والمضبوطات للجهات األمنية المختصة
�لعاصمة المكال، وفًقا للقانون، حتى ينال جزائه

العادل.

قائد قوة حماية الشركات، العميد أحمد
عمر المعاري؛ قال أن قوة حماية الشركات
النفطية تقوم إضافة لمهامها الرئيسية
في حماية المنشئات والحقول النفطية
بمساندة األجهزة األمنية في مناطق
االمتياز النفطي، خصوًصا تلك المتعلقة
بجرائهم تهريب األسلحة والمخدرات، وكل
ما قد يضر المجتمع. مؤكدًا على الجاهزية
الكاملة لقواته ألفشال أية مخططات قد
تضر حضرموت وساكنيها، أو تحاول

المساس بمقدرات وثروات الوطن.

أعلنت القيادة السياسية والعسكرية واألمنية
لمحافظة الضالع على رأسها محافظ محافظة
الضالع اللواء علي مقبل قائد محور الضالع
(العسكري) قائد اللواء 33 مدرع والعميد ركن
عبدالله مهدي رئيس العمليات المشتركة
رئيس القيادة المحلية إلنتقالي محافظة
الضالع والقائد أحمد قائد القبة نائب قائد المحور
العملياتي قائد قوات الحزام األمني مدير أمن
المحافظة ترحيبها �لدعوات األممية لفتح
الطريق الدولي الرابط بين العاصمة عدن
-الضالع- صنعاء. حيث �درت قيادة المحافظة
صباح يوم الخميس الموافق 7 يوليو بفتح
الخطوط الرئيسية الرابطة بين الضالع وذمار
صنعاء عبر منفذ مريس -دمت شمال
المحافظة والخط الرابط بين الضالع وإب عبر
منفذ الفاخر شمال غرب المحافظة امام
العامة والمركبات في حين نوهت قيادة
المحافظة أن الطريق لم تغلق من قبلها
اطالقًا منذ بداية إندالع المواجهات حتى تقوم
بفتحها من جديد وانما الطرف اآلخر هو

المسؤول عن عملية اإلغالق.

وفي حديث لمحافظ محافظة الضالع اللواء
الركن علي مقبل صالح قال فيه “نكرر ترحيبنا
�لدعوات األممية ونعلن للمرة الثالثة مبادرتنا
بفتح الطرق الرئيسية الرابطة بين الضالع
ومحافظات الشمال امام المارة والمركبات
وهي مبادرة من طرفنا نحن في حين ان
الطرف االخر هو المعرقل لهذا الخطوة حتى
الساعة، لكننا ننأمل من األطراف الراعية
لجهود السالم ممثلة بمكتب المبعوث
الدولي ان تلزم الطرف االخر �الستجابة لهذه
الجهود اإلنسانية، كما نكرر اعالننا ان الطرق
�تت سالكة من جانبنا وكل اإلجراءات
والترتيبات �تت جاهزة للعبور من يومنا هذا
الخميس وال يوجد هناك أي عراقيل او موانع
من جانبنا”. العميد عبدالله مهدي من جانبه
تحدث قائًال “اشدد على ماجاء في حديث األخ
المحافظ ان الطريق �تت سالكة من جانبنا نحن
فيما الطرف االخر اليزال يعرقل هذا اإلجراء،
كما احب ان انوه اننا لم نقم بقطع الطريق من
سابق على اإلطالق والطريق مفتوحة
وسالكة من جانبنا طوال الوقت إال أن الطرف
اآلخر أدوات ايران هو من قام بقطع الطريق
منذ بداية محاولة زحفه �تجاه مناطقنا في

العام 2019م..

وقام بتفجير الجسور و وضع األلغام
المتفجرة والعبوات الناسفة وزرع قناصة على
جانبي الطريق لمنع مرور العامة من الناس
والمركبات وغيرها واليزال مصرًا حتى االن
على عدم فتحها”.   وأضاف “كما نحب ان
نوضح الخواننا من اهالي المناطق الشمالية
التي التزال تقع تحت سيطرة الطرف اآلخر اننا
لسنا من منع عنكم الطريق وانما المليشيات
الحوثية هي من تحاصركم �صرارها على غلق
الطرقات لخنق حياة الناس وتأزيم عيشهم”.
 وكانت هناك جهود اممية يرعاها مكتب
المبعوث الدولي لليمن السيد هانس جرندبرغ
من اجل فتح الطرقات الرئيسية الرابطة بين
محافظة الضالع و�قي المحافظات الشمالية
التي الزالت تقع تحت سيطرة المليشيات
الحوثية والتي تأتي ضمن مصفوفة بنود
الهدنة األممية الحالية التي رحبت فيها
قيادة جبهات محور الضالع منذ اليوم األول
العالنها في الوقت الذي لم تلتزم بها
المليشيات الحوثية وظلت تكابر بخروقاتها
المتكررة بشكل يومي وصلت الى ازهاق
العشرات من ارواح المدنيين والعسكر�ن

طوال عمر الهدنة.

تصريح صحفي للمتحدث الرسمي للمجلس
االنتقالي الجنوبي في ذكرى يوم االرض

الجنوبية

في حضرة الذكرى الثامنة والعشرين لذكرى اجتياح الجنوب
عسكر� من قبل الشمال في 7 يوليو عام 1994م، ُنذكر
األشقاء واألصدقاء �لتزاماتهم التي تمليها عليهم
المواثيق والشرائع والقرارات الدولية التي تنتصر لحماية
حقوق الشعوب وحر�تها .. في حضرة هذه المناسبة األليمة

نحيي شعبنا الجنوبي العظيم الذي راكم نضاالته حتى ..

تمكن من تحويل تلك الذكرى
األليمة إلى إنطالقة مجيدة لثورته
التحررية (الحراك السلمي الجنوبي)..

 
وصوًال إلى تعاظم مقاومته التي
أنجزت تحرير معظم اراضيه ومكنته
من اإلنطالق بقضيته في ظل
قيادته الوطنية المتمثلة في
المجلس اإلنتقالي الجنوبي الذي
يخوض اليوم معترك عملية
سياسية من خالل شراكته في وفد
تفاوضي مشترك بصفة ذلك
استحقاقًا لشعبنا الجنوبي على

طريق تحقيق اهدافه الوطنية.
 

علي عبدالله الكثيري
المتحدث الرسمي للمجلس
االنتقالي الجنوبي عضو هيئة

الرئاسة
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 اليوم األسود في
ذاكرة الجنوبيين

في مثل هذا اليوم السابع من يوليو 1994م ، الذكرى
ال29 إلحتالل دولة الجنوب المستقلة (جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية ) من قبل قوات نظام الجمهورية
العربية اليمنية في صنعاء وحلفائه من مليشيات حزب
اإلصالح اليمني الفرع المحلي لجماعة اإلخوان في اليمن
ومعهم عدد كبير من عناصر تنظيم القاعدة القادمين من
أفغانستان �جتياح واحتالل أرض الجنوب وعاصمته عدن ،
معززين بفتاوى دينية و تكفير الجنوبيين واستحالل
قتلهم ، حيث فرضوا بقوة السالح إحتالل أرض الجنوب ،
وهو اإلحتالل األسوء في تاريخ الوطن الجنوبي و المنطقة
برمتها ، والتي أصبحت اليوم الذكرى المشؤمة ويتذكرها
أبناء الجنوب عامة من قادة وسياسيين ونشطاء وصحفيين
وجميع شرائح المجتمع الجنوبي . حيث تحل علينا اليوم
ذكرى احتالل الجنوب في الـ7 من يوليو 1994م بعد مضي
تسعة وعشرين عام على ذلك اليوم األسود الذي يصعب
على الجنوبيين نسيانه ،وهو التاريخ الذي صنعتها
مليشيات التكفير اإلرهابية بقيادة اإلخواني علي محسن
األحمر وعلي عفاش ، وال تزال المأساة قائمة يدفع

الجنوبيين ثمنها حتى اليوم.
 

بداية المؤامرة على الجنوب
 

منذ عام 1990م الى العام 1994م خصوصًا بعد موافقة
قيادة دولة الجنوب ممثلة �لرئيس علي سالم البيض على
طلب الرئيس اليمني عفاش بنقل خمسة الوية جنوبية الى
الشمال وهي من أكبر األلوية في القوات المسلحة
الجنوبية منها اللواء الثالث مدرع الى محافظة عمران ولواء
�صهيب الى محافظة ذمار  �إلضافة الى اللواء الرابع
مدفعية الذي انتقل الى مدينة يريم. �لمقابل عمل
عفاش بنية المخادع الماكر حيث  ارسل  لواء الكبسي
الشمالي إلى ردفان لغرض قطع الخط العام بين لحج
والضالع ولواء العمالقة الشمالي الى ابين وهذا اللواء
تحول الى فيلق مكون من عدة الوية ويزيد قوامه عن 15
الف عسكري معزز �لمليشيات والعناصر اإلرهابية  لتكون
هذه القوة حاجزا بين االمداد الجنوبي الى عدن �إلضافة

الى نقل لواء عسكري الى العاصمة عدن.
 

حيث بدأ نظام الجمهورية العربية اليمنية بقيادة عفاش
وحلفائه من حزب اإلخوان المسلمين ممارسة  حملة
اغتياالت طالت القيادات العسكرية الجنوبية البارزة  في
صنعاء واستهداف منازلهم �ألسلحة الثقيلة وادت الى
استشهاد اكثر من 150 من القيادات العسكرية الجنوبية
في صنعاء وهو األمر الذي أدى إلى إشتداد الخالفات بين
قيادة الدولتين دولة الجنوب ( جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية) ودولة الشمال (الجمهورية العربية
اليمنية). وفي 24 فبراير عام 1994م تم توقيع وثيقة
العهد واالتفاق في العاصمة االردنية َعّمان بين الرئيس
علي سالم البيض والرئيس اليمني عفاش  وبعد توقيع
وثيقة العهد واالتفاق ��م قليلة عاد نظام الجمهورية
العربية بممارسة اإلغتياالت والتصفيات للقيادات الجنوبية
في صنعاء والتنصل عن تطبيق وتنفيذ بنود وثيقة العهد
واالتفاق وحينها اشتدت رقعة الخالفات بين قيادة
الدولتين و اعلن الرئيس اليمني عفاش في 27 إبريل
1994م  الحرب على الجنوب من ميدان السبعين في

صنعاء عاصمة الجمهورية العربية اليمنية.
 

عقب إعالن الحرب على الجنوب سارع عفاش وحلفائه
بمحاصرت وشن حرب بخطة مدروسة على األلوية الجنوبية
المرابطة  في محافظات الجمهورية العربية اليمنية عمران
وذمار وإب  ابتداًء من اللواء الجنوبي الثالث مدرع  في
محافظة عمران حيث تم محاصرت اللواء من قبل قوات
األمن المركزي والحرس الجمهوري والفرقة األولى مدرع
ولواء بقيادة مهدي مقولة  وآخر بقيادة القشيبي
معززين بمليشيات قبلية شمالية من حاشد والعصيمات
ورغم الحصار الجائر  إال أن قيادة اللواء الثالث مدرع التابع
للقوات الجنوبية استبسلت ودكت معاقل العدو واستمر
القتال لساعات رغم انقطاع اإلمداد للواء نتيجة  البيئة
المعادية للجنوبيين  المحيطة بمقر اللواء وبذلك فقد

الجنوب خيرة الرجال من قواته المسلحة.

وفي محافظة ذمار اليمنية حاصرت الوية عسكرية شمالية مدججة
بجميع انواع اإلسلحة الثقيلة معززة بمليشيات إرهابية ومجاميع
قبلية غاشمة بقيادة يحيى الراعي وعبدالحكيم الصفواني ويحيى
العنسي وعبدالله القوسي مقر لواء �صهيب العسكري الذي يعد
من أهم األلوية الجنوبية حيث رفضت القيادات الشمالية إنسحاب
اللواء الجنوبي و حمل معداته ورجاله والعودة الى الجنوب حيث تم
مهاجمة اللواء من جميع األتجاهات وتم صد الهجوم الذي أسفر عن
سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف القوات الشمالية
المهاحمة للواء �صهيب واستشهاد عدد من أبطال اللواء واستمر
القتال لعدة ا�م حيث ارسل عفاش لواء عسكري تم سحبه من
الحديدة وعدد من الكتائب اإلضافية للقضاء على قوات لواء �صهيب
التابع للجنوب بعد فرض حصارًا عسكرً� من جميع اإلتجاهات بحشود
قبلية وجهادية يتجاوز عددهم 7000 الف مقاتل وتم االجهاز على
اللواء وقتل كثير من جنود وضباط جنوبيون” ونهب معدات المعسكر

وقتل األسرى الجنوبيين.
 

كما واصلت القوات الشمالية والى جانبها جموع حاشدة من القبائل
ومليشيات حزب اإلصالح اليمني ومعهم المجاهدين العرب من
األفغان (تنظيم القاعدة)  الحرب الظالمة على الجنوب والتي استمرت
73 يومًا عاش فيها أبناء الجنوب تحت نيران المدافع وقصف الطائرات
التابعة لنظام صنعاء (الجمهورية العربية اليمنية) وصفت �لحرب
القذرة استخدمت فيها كل الوسائل واألساليب الوحشية والفتاوى
الدينية التضليلية والتحريضية  على قتل ابناء الجنوب ، وجندوا لها كل
قوى االرهاب ، وممارسة حرً� عبثية و شعواء على الجنوب ارضًا
وانسانًا، ولم تسلم من تلك الحرب دور العبادة ومحطات الكهر�ء
والمياه والمستشفيات والمصافي وتدمير كافة مؤسسات
ومرافق دولة الجنوب وارتكاب أبشع الجرائم اإلنسانية بحق ابناء
الجنوب متجاوزين كافة المواثيق واألعراف الدولية وقراري مجلس
األمن الدولي رقمي (924) (931) الصادرة في حرب 1994م بخصوص
الجنوب الذي طالب عدم فرض الوحدة بقوة السالح �إلضافة الى
مواقف دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ودولة مصر
العربية المتحدة الرافضة للحرب على الجنوب وطالبت قوات الجمهورية

العربية اليمنية �إلنسحاب من الجنوب وعدم فرض الوحدة �لقوة.

ذكرى اجتياح الجنوب 7 يوليو اليوم المشؤم
 

الـ 7 من يوليو 1994م اليوم األسود في الذاكرة الوطنية
الجنوبية (في حياة كل جنوبي) انه ذكرى اجتياح الجنوب
�لحرب الظالمة التي شنت عليه من قبل قوات ومليشيات
الجمهورية العربية اليمنية بقيادة الهالك عفاش
واإلرهابي علي محسن وكافة قوى التطرف واإلرهاب
في الشمال والذي تم فيها اجتياح الجنوب وقتل وجرح
عشرات اآلالف من أبناء الجنوب وتهجير المواطنين من
منازلهم . ولذلك لم تنتهي الحرب عند هذا التاريخ فحسب
بل كان يوم 7 يوليو المشؤم هو بداية دخول الجنوب أسوأ
مرحلة في تاريخه المعاصر ،الذي توالت فيه أعمال
االنتهاكات والتعسف والسجون التي طالت الجنوبيين في
كل مكان ، وحينها شعر جميع الجنوبيون �لضيم والحرمان
من حقوقهم المدنية والسياسية، وتم التعامل مع
الجنوب بقوة السالح و بطريقة اإلحتالل الهمجي الغاشم
و �عترافاتهم الرسمية. هذه الحرب كانت قد اسقطت
مشروعية الوحدة وقتلها في مهدها من قبل نظام
صنعاء ، بعد اجتياح أرض دولة الجنوب بقوة السالح من قبل
جيوش اليمن الشمالية وحليفتها القاعدة اإلرهابية
والقبائل الهمجية ، ومن ذلك اليوم احتل الجنوب وبدأت
عمليات اإلرهاب واإلغتياالت والقتل للجنوبيين والسلب

والنهب والتدمير الممنهج لكل مقومات الدولة الجنوبية.
 

7/7 عام 2007م ذكرى إنطالق الحراك الجنوبي 
 

في مثل هذا  اليوم 7/7 من عام 2007م ، حول
الجنوبيين ذكرى هذا اليوم األسود  لتكون انطالق الحراك
الجنوبي من ساحة العروض بمدينة خور مكسر �لعاصمة
عدن  والمطالبة بفك االرتباط من دولة االحتالل
الشمالي(الجمهورية العربية اليمنية) حيث شهدت
محافظات ومدن الجنوب مهرجانات ومسيرات سلمية
تطالب بتحرير واستقالل دولة الجنوب المستقلة

وعاصمتها عدن.
 

واثبت التاريخ من نضال شعبنا الجنوبي السلمي إن قوى
الظلم واالستبداد البغيظ بكل جبروتها لم ولن تستطع
 كسر إرادة هذا الشعب العظيم الذي ناضل ويناضل دفاعًا
عن سيادته وهويته وحريته وكرامته متحدً� كل اصناف
الظلم والتعسف والقهر واإلقصاء الذي تعرض ويتعرض
لها ابناء الجنوب مقدمًا التضحيات الجسام وقوافل من
الشهداء االبرار والجرحى والمعتقلين والمشردين وتحمل
 والزال يتحمل شتى صنوف  االيذاء والحرمان والعذاب فى

حياته اليومية بصورة منهجية متعمدة.
 

و�لرغم من  كل ذلك الظلم واإلستبداد الذي تعرض لها
شعب الجنوب وقيادته السياسية والعسكرية فقد نجح
بتنظيم عشرات المليونيات الجماهيرية السلمية في
العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب  والتي اذهلت
المراقب المحلي واالقليمي والدولي بسلميتها و
تنظيمها وكثافة المشاركة الشعبية فيها من جميع
المحافظات بكل أطيافها السياسية واالجتماعية راسمة
فى كل مرة لوحة شعبية أكثر اصرارًا وتمسكًا بعدالة
قضيته وثقتة �لله بنصرها واستعدادها لتقديم المزيد من
التضحيات على طريق النصر المبين للجنوب واستعادة

 دولته المستقلة وعاصمتها عدن  بمشيئة الله.
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شهادات ومشاهد
إلحتالل إرهابي متخلف

7يوليو هو اليوم الذي سجل فيه التاريخ وقوع اول دولة
في العالم تحت احتالل ارهابي ، إنها دولة الجنوب التي
اوشكت على العودة مجددا ، في ذلك اليوم المشؤوم
وجد الجنوبيون انفسهم في اسوا احتالل عرفه التاريخ ،
فيه اظهرت قوى صنعاء حقدها على الجنوب وهي تحول
العاصمة عدن الى غنيمة وفيد ومسرح تستعرض فيه
اشباح االرهاب ومليشياته الغازية دمويتها .. كانت تكبيرات
الجهاد تجوب الشوارع ، وتقتحم المؤسسات الخدمية
والتجارية واالستثمارية وتنهبها ، تحرق المكتبات العامة ،
إنتشرت د��تها وآلياتها وناقالت مليشياتها االرهابية من
االفغان العرب في الشوارع والحواري ، فيما مئات
الشاصات ومركبات النقل الثقيل تتوارد تباعا لنهب
المعسكرات والمؤسسات الصناعية واالنتاجية و
التعليمية واالكاديمية ، معاهد ومدارس وكليات ومراكز
بحثية .. اتت حتى على التعاونيات الزراعية والسمكية.
على إيقاع التكبيرات الجهادية ُنهبت ايضا المخطوطات و
مكبرات الصوت من المساجد، والمقتنيات االثرية والتاريخية
من المتاحف ، والذين عاشوا هول ذلك اليوم ، رأوا مالم
يتصوروه من قبل ، عناصر من الغزاة الحفاة يطلقون الرصاص
على تمثال الملكة اليزابيث �لتواهي وعناصر اخرى تغتنم
سيارتها من المتحف الحربي بمدينة كريتر، وفي الجانب
االخر عناصر من ذوي الوجوه المشوهة نفسها تحطم
مصنع صيرة وعناصر اخرى وعلى ذات الهتاف الجهادي
تشحن اطنان من المشرو�ت الكحولية الى صنعاء ، وفي
الوقت نفسه كانت عناصر من ذات المليشيات الغازية
تحطم االضرحة بمقبرة اليهود �لمعال وعناصر اخرى تنهب

احجار الرخام من مقبرة االنجليز �لقلوعة .
 

في طريق الجنوب المحمول كغنيمة حرب جهادية تكفيرية
، كان الخط الرابط بين عدن وصنعاء مكتض �لمركبات
المحملة �لمنهو�ت ، ارتال تتبع قبائل ومشائخ وقيادات
عسكرية وارتال اخرى تتبع رجال دين ومجاهدين تكفير�ن ،
في ذمار جرى مزاد علني لد��ت وراجمات صواريخ وبطار�ت
من المدفعية الثقيلة ، وفي تعز تشكلت سوق حرة لبيع
االجهزة والماكينات التي كانت ضمن القوام المادي
للمؤسسات الصناعية الجنوبية ، حدث عرض لبيع مصانع
واجزاء من المصانع الجنوبية ، العديد من الخطوط االنتاجية
لمصنع الغزل والنسيج صارت معامل خاصة في محافظة

ذمار وريمة. 
 

�الرقام ..
 

 ولكي تكون الصورة أكثر وضوحا والحقائق أهم برهانا
ودليال ، فهذه األرقام المبينة التي نشرها الباحث
االكاديمي الدكتور حسين العاقل نعيد نشرها وطرحها
أمام كل ذي بصيرة ونكشفها مجددا على الرأي المحلي
واإلقليمي والعالمي، وهي ليست سوى وقائع
(محدودة) لما ظهر منها وما خفي كان أعظم، وهي
كذلك حقائق وبيانات يعرفها الصغير قبل الكبير !؟ وتتضمن

الحقائق اآلتية:-
 

ُقسمت أراضي الجنوب البرية والبحرية إلى 92 قطاعا
نفطيا تقدر مساحتها اإلجمالية بحوالي 448,660 كم2،
أقدم نظام االحتالل اليمني ومنظومة حكمه من صرف
ومنح حوالي 50 قطاعا نفطيا تقدر مساحتها اإلجمالية
بنحو 181,609 كم2 لعدد من نافذي الشمال وزعماء
قواه العسكرية والقبيلية والدينية والعائالت التجارية
وغيرهم، وذلك بطرق غير قانونية وغير مشروعة. مع
العلم أن ما ذكرناه من أرقام تمكنا من جمعها عام

2006م فقط.

استولى نافذوا نظام االحتالل اليمني ، على أكثر من 39 مصنعا
تحويليا وعلى عدد آخر من المعامل والورش اإلنتاجية والخدماتية
المملوكة لشعب الجنوب (ملكية عامة) �إلضافة إلى نهب وتدمير
حوالي 17 مصنعا تحويليا مملوكة للقطاعين الخاص والمختلط، حيث
قام المجرمون على اقتالع آالت المصانع ومعداتها وأصولها الثابتة
والمتحركة ونهبها ثم نقلها من عدن إلى صنعاء وتعز والحديدة

وغيرها، وتركيبها في مصانع خاصة لعائالت تجارية معروف
 
 

استولى حوالي 308 من كبار المتنفذين التابعين لسلطة االحتالل
اليمني، على مساحة تقدر بحوالي 424 كيلو مترا مربعا، وهي من
أفضل المساحات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، تم
البسط عليها �لقوة في كل من مساحة محافظات عدن ولحج وأبين.
وهذا المساحة الشاسعة مبينة �ألسماء في كشوفات خاصة حتى

عام 2000م.
 

إستحوذ نافذي نظام االحتالل على مباني 26 وزارة وأكثر من 56
شركة ومؤسسة وطنية مملوكة مبانيها في العاصمة عدن
وفروعها في محافظات الجنوب لشعب الجنوب (ملكية عامة)، حيث
عاث فيها المحتلون نهبا وتدميرا و�عوا محتو�تها وأصولها المادية

والعينية بمبالغ خيالية.
 

بسط نافذوا نظام االحتالل على أكثر من 34 مزرعة دولة مملوكة
لشعب الجنوب، تقدر مساحتها بحوالي 28,000 فدانا، وعلى أراضي
الجمعيات الزراعية البالغ مساحتها بنحو 63,672 فدانا، وهي تمثل
من أخصب األراضي الزراعية في محافظات الجنوب، كما تم االستيالء
على كل ما تحتويه من معدات زراعية ووسائل الري والمباني ومراكز

األبحاث ومحالج القطن وغيرها.

استولى نافذوا منظومة االحتالل اليمني ، بقوة النفوذ
والهيمنة على األسطول السمكي لجمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية والذي كان يعتبر ثاني أكبر أسطول
سمكي في الوطن العربي بعد األسطول السمكي
للمملكة المغربية، فتمكنوا من وضع اليد عليها
بتوجيهات شخصية من قبل رؤوس نظام االحتالل كما تم
لعدد أخر من الشماليين البسط بطرق غير قانونية على
حوالي 130 جمعية سمكية عامة وعلى مراكز األبحاث
الخاصة �ألسماك واألحياء البحرية، وتدمير مصنع شقرة
لتعليب األسماك وغيرها من المعدات والوسائل الحديثة

والمتطورة لعمليات اإلنتاج السمكي.
 

استطاع نظام صنعاء بكل األساليب العدوانية واالنتقامية،
من تدمير القدرات العسكرية لنظام دولة الجنوب
والمكونة من حوالي 58 لواءا مقاتال و 14 كتيبة عسكرية
، وينضوي فيها أكثر 83,000 ضابط وصف ضابط وجندي،
وكان جيش دولة الجنوب بحسب التوصيف العسكري في
الموسوعة العسكرية العربية يمثل ثالث أقوى جيش
وطني في منطقة الشرق األوسط، ليس فيما يمتلكه
من ترسانة عسكرية حديثة في وحداته البرية والبحرية
والجوية فحسب، وإنما في ما بلغه ذلك الجيش من تأهيل
عسكري وتدريب مهني وفني في مختلف التخصصات
والفنون القتالية، ومن مستوى علمي وثقافي للكوادر
والكفاءات القيادية تم تأهيلهم في الجامعات والمعاهد

العلمية العليا في الدول العربية واألجنبية
 
 

أقدم نظام سلطة صنعاء �الستيالء على المؤسسة
العامة للطيران المدني ونهب األسطول الجوي لشركة
طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا)، حيث تم االستيالء على
Air Buss) 7 طائرات مدنية منها طائرتين نوع أير �ص
Boeing) فرنسية حديثة، وثالث طائرات بوينج (A310-304
727 – 7072 ( أمريكية، فضال عن نهب كميات كبيرة من
قطع الغيار والمعدات والتجهيزات وورش الصيانة وتخريب
مطار عدن الدولي، وبيع المكاتب المملوكة لطيران اليمدا
في العواصم والمدن العربية والعالمية. والتخلص من
حوالي 110 طيارا مدنيا جنوبيا من المشهود لهم �لكفاءة
والدرجات المهنية العالية. 10- أقدم نظام سلطة االحتالل
، على أكبر جريمة (إ�دة) إنسانية في التاريخ الحديث
والمعاصر، وذلك بفصل وطرد حوالي 566,616 موظفا
وعامال في القطاعين المدني والعسكري لدولة الجنوب
(ج. ي. د. ش)، وحرمانهم بقصد وتعمد ومع سبق اإلصرار
والترصد من حقوقهم ورواتهم المالية ومن درجاتهم
الوظيفية المكتسبة، وتحويلهم تحت جبروت ما سمي
بقانون التقاعد اإلجباري إلى متقاعدين في رصيف البطالة،
وأغلبهم في أوج العطاء والخبرات والكفاءة والنزاهة،
وفي نفس الوقت حل النظام محلهم عناصر من محافظات
الشمال معظمهم ال يجيدون القراءة والكتابة، وال
يمتلكون ثقافة وطنية سوى ثقافة الفيد القبلي والنهب
وسلوك االنحراف في الفساد واإلفساد.. ويتعاملون مع

الجنوب كغنيمة وارض فيد .
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ُيسعدني أن أبعث إليكم أسمى آ�ت التهاني والتبريكات
بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن

يعيده عليكم بموفور الصحة والسعادة والخير.
 

الرئيس القائد كل عام وانتم بخير
عيدروس قاسم الُزبيدي 

رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي
القائد األعلى للقوات المسلحة الجنوبية

نائب رئيس المجلس الرئاسي
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يخبرنا التاريخ ان البطوالت االسمى تلك
التضحية التي تبدا بنكران الذات
واستحضار الوطن و تتوج �لفداء ،
لُتخلد في الزمن كمالحم اسطورية
متفردة ودروس وعبر ومفاخر وامجاد .
تقف عند عظمتها االجيال ، هذه
البطوالت لها ميادنيها وساحاتها
ومسابقاتها في مرثون الفداء وال
يقوى على خوض غمارها االبطال
استثنائيين ومن النوع الخاص من الذين
يجود عطاؤهم حد الدماء وتسير بهم
البطولة شامخين حد االستشهاد .
هؤالء هم ابطال قواتنا المسلحة
الجنوبية الذين يسطرون في يوم عيد
اعظم آ�ت الثبات والصمود ويصيغون
بدمائهم في خنادقهم ور�طهم
بثغور الجبهات امجد المالحم واكثرها

نبال وشرفا وعزا .

�رواح تملؤها المعنو�ت العالية،
وبعزيمة تنحني لها الجبال وبقلوب
جسورة ونفوس مفعمة �ألمل
والثقة �لنصر ، يعيشون حياة أخرى،
هي اقرب الى حياة االسود في
انسجامهم وتعاضدهم وصبرهم
وجلدهم وقوتهم ومهابتهم
وبطشهم �العداء وفي تعاونهم
وتشاركهم حراسة اسوار عرينهم
الجنوب. في ثغور الجبهات وخنادقها ،
وتحت حر الشمس وبين الطلق
وشواض النار ال يهابون الخطوب،
وكباقي البشر قد يجوعون
ويعطشون ويحنون الى أهاليهم
في ليلة عيد ، لكن ال احد منهم يفكر
بإجازة عيد، فقط هاتفهم المحمول
هو وسيلتهم الوحيدة لتواصلهم

مع اطفالهم وامهاتهم واقاربهم .

هم هنا .. رائحة عيدهم �رود
وجديد ثيابهم زي عسكري
قديم متجدد �النتصارت،
زينتهم هندام عسكري دائم
ُيتوج هاماتهم بشعار وطنهم
الجنوب، وافراحهم متوفرة
في النصر او الشهادة . يدركون
انهم عماد دولة الجنوب
وسالحها وقوتها الكامنة وان
مكانهم الطبيعي هي ساحات
الوغى وجبهاتها ، ويدركون
ايضا انه وكلما إشتدت الصعاب
وتفاقمت االخطار إزدادت حاجة
الوطن و الشعب لهم وبذات
الثبات، وكُبرت مسؤولياتهم
وعُظم دورهم في السير
بشعبهم نحو نور شمس
الحرية والتحرير والى عيد
االعياد، يوم انجاز الخالص
الكامل من مليشيات االحتالل
واستعادة دولة الجنوب
الفيدرالية كاملة السيادة .
 حفظكم الله ابطال قواتنا
المسلحة الجنوبية وسدد على
طريق النصر خطاكم .. وكل عام
وانتم بخير الرحمة والغفران
والفردوس األعلى من الجنة
لشهدائنا األبرار الذين قضوا
دفاعًا عن وطننا الجنوب وكرامتنا
وعزتنا، وان يمّن على جرحانا
المغاوير �لشفاء العاجل،
وألسرانا األبطال �لحرية

والسالمة.

د  ا ي ع أل ا د  ي ع ع  ا ن ُص ن  ع

اكد المقدم محمد النقيب المتحدث
الرسمي �سم القوات المسلحة الجنوبية
في مداخلة مع قناة الغد المشرق
بخصوص فتح الطرقات بمحافظة الضالع
�لقول ان القوات المسلحة لها عالقة بفتح
الطريق وليس �غالقها ولم تكن مغلقة
منذ بداية الحرب واالغالق كان من قبل
المليشيات الحوثية هي من لغمت الطريق
ونسفت الجسور والمعابر ونشرت
قناصاتها على جنبات الطرق حتى اغلقت
وهذه المبادرة هي الثالثة من نوعها كما

استمعنا لمحافظ الضالع.

واوضح ان فتح الطرقات جاءت تنفيذًا لتوجيهات
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وهذا هو
تاكيد جديد الى الداخل والخارج واالقليم
والعالم �ننا نتعامل �يجابية مع كل جهد لفتح
المعابر وتامين سر�ن حركة الوقود والغذاء

والدواء لدواعي انسانية.
 

واردف قائًال نحن منذ بداية الحرب ننهج هذا
النهج الن قواتنا المسلحة الجنوبية قوات
نضامية تلتزم بقواعد االشتباك المتعارف عليه
دوليًا وبما يتعلق �لقانون الدولي االنساني
وحقوق االنسان المبادرة جاءت وفقًا لتوجيهات
الرئيس القائد عيدروس الزبيديواختتم ،ان الكرة
في ملعب المليشيات الحوثية وايضًا في
ملعب االطراف الدولية الساعية الى احالل
السالم والتخفيف من معاناة المواطن وعليها
ان تشدد او تمارس ضغوطًا الى اقصى درجة
ليس فقط لفتح المعابر ولكن ايضا االلتزام
بتنفيذ مصفوفة المبادرة الدولية الحالية وعلى

رأسها وقف اطالق النار وفتح المعابر 

ناطق القوات المسلحة الجنوبية :طريق الضالع-
صنعاء لم تكن مغلقة ونتعاطى بإيجابية مع

المبادرات األممية

ال يخفى على احد شبكة االلغام التي زرعتها
المليشيات الحوثية وبشكل عشوائي في المنازل
والمزارع والمدارس والطرقات ودور العبادة نتيجة
للخسائر  الفادحة التي منيت بها في عدتها وعتادها
والهزائم المتالحقة في جبهات الضالع المختلفة
بفعل  ضر�ت قوات المقاومة الجنوبية وصمودها
االسطوري التي اجبرت ماتبقى من عناصر
المليشيات الحوثية على الفرار وهم يجرون ذيول
الخيبة والهزيمة تاركين جثث قتالهم واسراهم

والغامهم ورائهم .
 

في محافظة الضالع يفقد العشرات من المدنيون
ارواحهم والبعض االخر اطرافهم وفي الحالتين هي
مأساة وفاجعة وخسارة كبيرة ال يعوضها او يجبرها
الزمن، غالبيتهم من االطفال والمزارعين ورعاة
االغنام حيث اصبحوا في ظل االوضاع الراهنة
والظروف المعيشية الصعبة التي يشهدها جنوبنا
الحبيب،  غير قادرين على مواصلة الحياة بشكلها
االعتيادية و�توا عاجزين عن الحركة والمشاركة في

تقديم الخدمات السرهم .
 

هناك جنود مجهولون يعملون بصمت واخالص في
مجال نزع االلغام بكل حيوية ونشاط دون كلال او ملل
وبجهود ذاتية اطلق عليهم في محافظة الضالع
الفدائيون، نتيجة لمخاطرتهم بحياتهم في
مواجهة االلغام والحد من خطورة الموت المؤجل
الذي يهدد حياة االبر�ء نذكر لكم نموذجًا من هوالء
االبطال انه العقيد مهندس/ سيف محي الدين قائد
فريق نزع االلغام في مناطق الشريط الحدودي
لمحافظة الضالع ورفاقه الذين يعملون في البرنامج
الوطني لنزع االلغام ونقول لهم بوركتم على

جهودكم الوطنية ودمتم ذخرًا لوطننا الغالي.

ي ف ع  ل ا ض ل ا ف  ي س
ت و م ل ا ة  ه ج ا و م
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