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 سياسي جنوبي: الشرعية فقدت شروط بقائها سياسيا و عسكريا و اخالقيا
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الشيخ احلريزي يتوعد مبواجهة عسكرية ضد القوات 
 السعودية ومليشياتها يف مدينة الغيضة

بن بريك يهدد بسحق 
 قوات األمحر يف سيئون

 

بعد فشل انعقاد جلسته يف 
د عدن..برملان الشرعية يعو

 اىل سيئون
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ى ال بعد فشل انعقاد جلسته في عدن..برلمان الشرعية يعود
 سيئون

 

قرقاش يكشف مرحلة 

 جديدة لإلمارات في اليمن

 

كشف وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور 

قرقاش عن حقيقة اإلنسحاب اإلماراتي من اليمن ، حيث أكد 

قرقاش ، أن التحالف في اليمن يستعد لمرحلة جديدة بأدوات 

.  تراتيجيةسياسية وعسكرية كبيرة ولديه أهدافه االس . 

الحروب “أوضح أن ”: تويتر“وفي تغريده لقرقاش على موقع 

 .”الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك

وذهب قرقاش يبرر حديثه ، أن التحالف حقق مجموعة من 

أهدافه االستراتيجية في اليمن وعلى رأسها صد محاوالت 

نطقة وعودة الدولة تغيير التوازنات االستراتيجية في الم

وتحرير األرض ويبقى أمامه مشروع االستقرار السياسي 

.  واستدامته . 

في المقابل كان رد الحوثيين سريعا حيث شكك ما يسمى 

المجلس السياسي األعلى بصنعاء باالنسحاب اإلماراتي وقال 

هناك مشاريع خطيرة تديرها أبو ظبي في المحافظات “إن 

ير المباشر من قبل بعضها عن الجنوبية رغم اإلعالن غ

االنسحاب من اليمن وحديثها عن السالم بينما أفعالها في 

الميدان تؤكد سعيها لتقسيم اليمن وتغذية الصراعات وإذكاء 

.  الخالفات بكافة أنواعها بين أبنائه  ” . 

التحركات العسكرية اإلماراتية على األرض كشفت هي األخرى 

ح اليوم األحد قائد التحالف زيف االنسحاب ، فقد قام صبا

العربي بعدن العميد اإلماراتي راشد الغفلي بزيارة تفقدية لكتيبة 

.  في منطقة بئر أحمد” ١“حزم   . 

وأوضحت المصادر أن الغفلي اطلع خالل زيارته على ما تم 

إنجازه من األعمال اإلنشائية في بناء مقر الكتيبة، وحث 

ني في الفترة المحددة من قبل العاملين إلى سرعة استكمال المبا

المهندسين، مشيدا بانجازات الكتيبة األمنية في أماكن انتشارها 

،وتصديها لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار مدينة عدن 

.  ومنع البسط على ممتلكات و وأراضي الدولة  

 

نقال عن مسؤول في حكومة ” بلومبيرغ“إلى ذلك قالت وكالة 

أبلغت حكومة هادي الشهر الماضي، الشرعية، أن اإلمارات 

أنها تخطط إللغاء دورها العسكري في اليمن بحلول نهاية هذا 

العام، في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة الخليجية لتجنب 

. االنزالق نحو مزيد من النزاع في المنطقة  

 . 

بسبب حساسية ” وأضافت الوكالة إن المسؤول الحكومي قال ،

وقشت خالل زيارة قام بها رئيس وزراء ، إن الخطة ن”األمر

حكومة الشرعية معين عبدالملك إلى أبو ظبي في يونيو 

الماضي، ،وأن معين أعرب عن مخاوفه بشأن الكيفية التي 

.   سيؤثر بها االنسحاب على الصراع في اليمن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بشأن عقد جلسات للبرلمان في العاصمة عدن، وفقاً لما تعثرت جهود، قام بها رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، 

.  المطلع“نقلته أمس وكالة األناضول عن مصدر يمني وصفته بـ   

الوكالة ذاتها ذكرت أن ترتيبات جارية لعقد مجلس النواب في محافظة حضرموت بعد إجازة عيد األضحى، مشيرة إلى أن 

.  الجلسات ستُعقد تحت حماية قوات يمنية وسعودية  

 ووفقاً للمصادر، فإن هيئة رئاسة مجلس النواب المكونة من رئيس وثالثة نواب سيعقدون جلسة افتتاحية لهم في عدن، قبل

.  أن يتجهوا إلى حضرموت، التي سيكون قد وصلها أعضاء البرلمان لعقد دورة استثنائية  . 

معين عبدالملك، ورئيس مجلس النواب سلطان وكان مسؤولون في حكومة الشرعية اليمنية، بينهم رئيس الوزراء د. 

البركاني، أكدوا في وقت سابق أن البرلمان سيعقد جلساته في عدن حيث طلب البركاني من اإلمارات السماح للمجلس بذلك اال 

  ان تلك المحاوالت باءت جميعها بافشل ليعود البركاني ومن معه الى سيئون لعقد جلسة برلمان أخرى

 

رفع األعالم  تواصل حملة

الجنوبية على المؤسسات 

 الحكومية بالمكال

رفع جنوبيين مواليين لإلنتقالي الجنوبي اليوم األثنين اعالم 

الجنوب  على بعض  المنشئات الحكومية في مدينة المكال 

.  عاصمة محافظة حضرموت  

. 

وقال مصادر محلية ان المواليين لإلنتقالي الجنوبي رفعوا 

اع منشأة النفط و مصنع الغويزي علم الجنوب في قط

ومصلحة ضرائب حضرموت و اإلدارة العامة لبريد 

.  حضرموت  

. 

وحسب المصادر فان االعالم الجنوبية الزالت مرفوعة على 

. المنشئات ولم تعترض السلطات المحلية على ذلك  

  

وفي سيئون شن السلطات امحللية الموالية لعلي محسن 

الم الجنوبية من عللى منازلل األحمر حملة إلنزال االعل

المواطنيين وقامت باحراقها في تحدي واضح للمجللس 

. اإلنتقالي الجنوبي وعناصره  

 

 

البحسني يحذر من أعمال 

الفوضى في حضرموت ويعلن 

 رفع الجاهزية القتالية

التقى محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية 

بقادة األلوية ” اللواء فرج سالمين البحسني”الثانية

والوحدات العسكرية وألمنية بالمحافظة مدشناً المرحلة الثاية 

.  م91١2للعام التدريبي  . 

وفي اللقاء حذر البحسني من األعمال اإلرهابية ومااسماها 

محاوالت اإلنقالب في حضرموت في اشارة منه الى دعوات 

المجلس اإلنتقالي الجنوبي بالخروج إلجتثاث قوات األحمر 

وحزب اإلصالح من وادي حضرموت داعيا الى ضرور 

.  اليقضة واالستعداد القتالي لمواجهة هذه الفوضى . 

وقال البحسني أن المعركة مع اإلرهاب ومع القوى االنقالبية 

ما زالت مستمرة ، في إشارة إلى تهديدات االنتقالي باقتحام 

.  وادي حضرموت وطرد قوات الشرعية من المحافظة . 

لبحسني إلى تغييرات في القيادات العكسرية واألمنية ولوح ا

في المحافظة ، مجددا دعوته إلى اليقظة لمواجهة أية 

.  تهديدات . 

وكان رئي المجلس االنتقالي عيدروس الزبيدي هدد باقتحام 

 . القوات العسكرية التابعة للشرعيةوادي حضرموت وطرد 
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 باألحمر ينقل قوات عسكرية كبيرة من مأر

الشيخ الحريزي يتوعد بمواجهة  الى سيئون

عسكرية ضد القوات السعودية 

 ومليشياتها في مدينة الغيضة

 

توعد الشيخ علي سالم الحريزي بتصعيد كبير ضد القوات 

السعودية ومليشياتها في محافظة المهرة كاشفاً عن خطة 

إلنتشار مسلح في مدينة الغيضة هدفه مواجهة غطرسة 

.  باكريت السعودية وراجح . 

وكشف الحريزي، الذي يقود حركة االحتجاجات الشعبية 

المناوئة للقوات السعودية في المهرة منذ أكثر من عام، في 

تصريح صحفي، أن قبائل المهرة ستتداعى إلى مدينة 

الغيظة وسيتم تشكيل حراسات في جميع األحياء لحماية 

.  المواطنين من عبث المليشيات . 

السعودية ومليشياتها نسفت دور “ى أن ولفت الحريزي إل

القضاء في المحافظة من خالل مداهمة منازل المواطنين 

.  واختطاف الصحافيين وترويع المدنيين ”. 

واعتبر الشيخ علي سالم الحريزي أن التصعيد من قبل 

السعودية وأدواتها في المهرة يأتي رداً على الفعالية الكبرى 

، والتي أرسلت رسائل للداخل التي احتضنتها مدينة الغيظة

والخارج بأن أبناء المهرة يرفضون وجود القوات السعودية 

.  على أرضهم باعتبارها قوات محتلة . 

” سبأ“واستنكر الحريزي التصريحات التي وردت في وكالة 

التابعة للحكومة الشرعية والتي وردت على لسان مصدر 

ين مسؤول في الحكومة، والتي هاجم فيها المعتصم

السلميين من أبناء المهرة الذين يقفون إلى جانب الحكومة 

.  الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي . 

إننا لن نستغرب من التصريحات التي تأتي “وقال الحريزي 

في القنوات والوكاالت التابعة للحكومة الشرعية، ألن من 

.  يديرها المخابرات السعودية ”. 

مة الشرعية إلى إقالة محافظ المهرة ودعا الحريزي الحكو

 .راجح باكريت الذي يعبث باألموال العامة للدولة

وتشهد محافظة المهرة شرقي اليمن، منذ أبريل من العام 

الماضي، احتجاجات شعبية رافضة للتواجد العسكري 

السعودي على أرض المهرة ومطالبة بإقالة المحافظ راجح 

.  باكريت  

 

 

صحية في لحج استقبال حاالت اإلصابة تواصل المراكز ال

بمرض حمى الضنك في ظل مخاوف تفشي جديد للمرض 

وأمراض أخرى خالل فصل الصيف وتدهور الخدمات البيئة 

.  بالمدينة . 

وقال مصدر في أحد المختبرات الطبية الخاصة إّن هناك 

مخاوف كبيرة من اعادة تفشي مرض حمى الضنك وأمراض 

ا مع بدء فصل الصيف ال سيما في أخرى كالكوليرا وغيره

المناطق النائية التي ال تتوفر فيها أدوات النظافة واألنظمة 

.  الصحية المناسبة . 

وأضاف المصدر : تصل للمركز الذي أعمل فيه إصابات 

بحمى الضنك بشكل مستمر لكن ليست كما كانت قبل فترة 

. تحسن الوضع قليالً لكن اإلصابات ما تزال منتشرة . 

  

اعيا المواطنين إلى مراجعة أقرب مركز صحي فور د

،  االشتباه باإلصابة بالمرض . 

ويعاني سكان المناطق النائية في لحج من صعوبة نقل 

المصابين إلى مراكز العالج جراء انعدام المراكز الصحية 

ا يؤدي إلى تفاقم الحاالت ووعورة الطرق إلى المدن م

.  المرضي  

 

تابعة لعلي محسن األحمر  وصلت قوات عسكرية ضخمة

 وحزب اإلصلالح الى مدينة سيئون قادمة من محافظة مأرب

 

وقالت مصادر محلية غرب وادي حضرموت أن هناك توافدا 

ملحوظا لقدوم قوات عسكرية يمنية وتتجمع في غرب 

التي يتواجد على أرضها أكبر ” الخشعة“الودي في منطقة 

موت معسكر معسكرات اإلحتالل اليمني في وادي حضر

” علي محسن األحمر“مدرع أكبر ألوية جيش  73اللواء 

قائد المنطقة العسكرية ” صالح طيمس“ويقوده اللواء 

.  بسيئون  

  

وأكدت مصادر أمنية وسياسية في سيئون أن قدوم هذه 

القوات إلى سيؤن يأتي لحماية انعقاد جلسة مجلس النواب 

قة شهر أبريل المزمع انعقاده بسيؤن والذي عقد جلسة ساب

.  الماضي في سيئون بحماية قوات سعودية  

  

وتأتي اإلستعدادات لعقد جلسة جديدة لمجلس نواب شرعية 

بعد فشل مساعيهم في جلسة ” سيئون“المهجر في مدينة 

في مدينة عدن بعد رفض صارم من قبل قيادة المجلس 

.  اإلنتقالي الجنوبي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خبة ناشط سياسي: اشتباكات الن

وقوات األحمر في العرم هدفها 

 الوصول إلى ميناء الغاز ببلحاف

قال ناشط سياسي وشخصية إجتماعية معروفة أن ال يوجد أي 

كمين حصل للسيارة التي تحمل سيولة نقدية للبنك المركزي 

شبوة وكانت تحت حراسة مشددة في طريقها من عدن إلى 

.  عاصمة شبوه عتق   

أنه من سابق ” بن عيدان أبوخليفةأحمد فرج “وقال الوجيه 

كانت السيولة النقدية تصل البنك بحراسة من الحزام األمني 

والنخبة الشبوانية ولم نسمع يومآ أن مشكلة حصلت أثناء نقل 

االموال ولم نسمع أن النخبة نهبت مواطن حتى تنهب بنك 

.  حكومي   

في تعليق له : ذهاب قوات من ” بن فرج بن عيدان“وقال 

والقوات الخاصة في  9١من القوات المشتركة واللواء  عتق

الذي يستلم أوامره من مأرب ” لعكب الشريف“بيحان بقيادة 

مباشرة وليس من لجنة شبوه األمنية توجهت إلى منطقة العرم 

الهدف منه نقل المعركة من عتق إلى العرم وحبان ثم إلى 

اء عزان ميفعه حتى يوصلون الى بوابة شركة بلحاف ومين

.  تصدير الغاز   

هذه الخطة التي تسير عليها القوات التي ” بن عيدان“وقال 

وصلت من بيحان ومارب استطاعتا نقل المعركة من صحراء 

بيحان إلى داخل مدينة عتق عاصمة محافظة #شبوه واالن 

.  يحاولون نقل المعركة الى حبان ميفعه وبلحاف  

بل القيادة المحلية السياسة الرخوة من ق” بن عيدان“و انتقد 
للمجلس االنتقالي بالمحافظة في مواجهة هذه المواقف العدائية 

وتهاون كبير من قبل قوات النخبة الشبوانية بسبب فزاعة 
وهم أساس ” منع الفتنه“يبثها مطبخ السلطة المحلية وهي 

الفتنه وأصبحت هذه الجملة فزاعة تستخدم ضد النخبة 
مارب“اريع صنعاء الجديدة و والمجلس االنتقالي لتمرير مش ”  

الكوليرا وحمى الضنك يجتاحان لحج مجدداً وسط 

 تردي الخدمات الصحية وغياب السلطات
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جنود أمن بعدن يطلقون النار 

 على مبنى منظمة اليونسيف

اطلق عدد من جنود األمن اليوم األحد النار على منظمة 

.  اليونسيف في مدينة عدن . 

ادر محلية فان الجنود اطلقو النار على بوابة وحسب مص

المنظمة  الواقع بحي السفارات في خور مكسر وسط صمت 

.  حراستها وعدم الرد على مصادر النيران  

وأوضحت المصادر أن الجنود أطلقوا النار بسبب تواجد علم 

الجمهورية اليمنية بجانب علم المنظمة، ما دفعهم إلى إطالق نار 

.  بوابة المنظمةكثيف باتجاه  . 

 .ولم ترد المنظمة حتى على حادثة إطالق النار على عامليها

وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية واشتباكات مسلحة بين عناصر 

  99 . موالية لإلمارات وأخرى للشرعية

انفجار عنيف يهز مديرية 

 المنصورة

 

استمراراً لإلنفالت األمني الذي تشهده العاصمة عدن شهدت ن

المنصورة فجر اليوم انفجاراً عنيفا هز انحاء مديرية  

.  المديرية   

 73وقالت مصادر محلية ان عبوة ناسفة انفجرت في بلوك 

بالمنصورة نجم عن االنفجار اضرار في سيارات ومنازل 

المواطنيين القريبة من االنفجار ناهيك عن ترويع الساكنيين 

.  وفزع النساء واألطفال . 

الثاني منذ أسبوعين في حين تم إبطال  ويعد هذا التفجير هو

 .. 99.  تفجيرات مماثلة

مسهور: الشرعية تقتل 

 الجنوبيين بال سبب

الشرعية ” هانيي مسهور“هاجم السياسي والمحلل الجنوبي 

وحكومتها متهما بقتل الجنوبيين جوعاً وقهراًوازهاق ارواحهم بال 

.  سبب   

أسم الوحدة اليمنية وقال مسهور في تغريدة له: ان الشماليين ب

وبأسم الشرعية يقتلون الجنوبيين  ١22١كفروا الجنوبيين في 

91١2.  جوعاً وقهراً بعد   

الفتا الى ان االبتزاز السياسي الذي تمارسه الشرعية على الناس 

.  بسبب موقفهم من الوحدة ال يجب أن يستمر  

 مؤكدا ان حياة الناس ليست مجاالً للبيع والشراء في السياسة

 . 99.  فهذه أرواح تزهق بال ذنب سوى أنها ترفض الوحدة

 

 بن بريك يهدد بسحق قوات األحمر في سيئون

بسحق الشرعية ” أحمد سعيد بن بريك”هدد رئيس الجمعية العمومية في المجلس اإلنتقالي الجنوبي اللواء

.  وقواتها حال مواصلتهم استفزاز الجنوبيين وقمعهم  

ها بن بريك اليوم الثالثاء خالل الحفل الذي اقيم بمناسبة تخرج دفعة من المجندين في جاء ذلك في كلمة القا

اللواء الثالث صاعقة معلقاً بهذه الكلمات على توافد قوات اإلصالح واألحمر االى وادي حضرموت ومدينة سيئون 

.  على وجه الخصوص  

شعبنا حدد خياره باستعادة “يقودهم ، مضيفاً :  االيام عصيبة على األعداء وعلى من“وقال بن بريك في كلمته : 

.  دولته ” 

.  واتهم أطرافا في الشرعية بأنها تسعى لزعزعة امن الجنوب واستقراره  

وجدد بن بريك رفض المجلس اإلنتقالي الجنوبي والموالين له بقوله: انعقاد اي جلسة للنواب في الجنوب 

. نه لم يبدي اي خطة لمواجهة الجلسة واافشالهالك” وسنقاومها، وكذلك رفض سياسة االستفزاز   

نشتم روائح نتنه ونحذر أننا لن ننحي لإلرهاب “وواصل بن بريك تهديده لقوات علي محسن األحمر بقوله: 

.  والكالب المسعورة ” 

موضحا انها وبعد ان فشلت عسكريا في مواجهة ” ِحبي بالغصب”: واشار الى ان حكومة هادي كالذي يقول

 ” 99 . يين تريد تسجيل حضور سياسي، وهي بهذا االخفاق الفاضح احرجت التحالف العربي حد قولهالحوث

 

المنطقة الحرة تتورط بأعمال البسط التي 
 تتعرض لها أحواض المجاري بكابوتا..وثيقة

كشفت وثيقة تداولها ناشطون جنوبيون على مواقع التواصل االجتماعي، 

ط جهات حكومية بالبسط على أحواض صادره عن محافظ عدن، تؤكد تور

.  المجاري في كابوتا   

وأظهرت الوثيقة توجيه من محافظ محافظة عدن الى رئيس المنطقة الحرة 

تطالبه بإلغاء ووقف صرف المساحات في منطقة احواض المجاري، لما 

 لذلك من ضرر كبير على مشروع يعتزم تنفيذه في احواض المجاري بعدن

اسعة في كابوتا تعرضت للنهب خالل الفترة األخيرة، يذكر أن مساحات و

وتتهم المنطقة الحرة بصرف تراخيص بناء بدون دراسة وضوابط ومنها 

99  . البسط على مساحة أحواض الصرف الصحي في عدن  

   

 

لواء كامل من الجنود السعوديين مع مصفحات 
 وأطقم عسكرية تصل العاصمة عدن

لى العاصمة عدن مساء امس وصلت قوات عسكرية سعودية ا

. الثالثاء قادمة من محافظة حضرموت   

وقالت مصادر محلية ان قوات سعودية مكونة من لواء كامل 

مع مصفحات واطقم ودبابات وصلت العاصمة عدن في وقت 

متاخر من مساء امس الثالثاء واستقرت في معسكر التحالف 

. العربي بالبريقة  

ل يومين منفذ الوديعة مروراً وكانت هذه القوات قد عبرت قب

بمديرية القطن والتوجه الى عدن في مهمة وصفها البعض 

 انها بديلة للقوات اإلماراتية التي تم سحبها مؤخراً 

وتفيد المصادر ان السعودية هدفها تعزيز تواجدها في 

 99 محافظات الجنوب بعد الخالف الذي نشب مع االمارات

.ها من محافظات الجنوبواضطرت االخيرة لسحب بعض قوات  

 

سياسي جنوبي: الشرعية 
فقدت شروط بقائها سياسيا و 

 عسكريا و اخالقيا

هاجم سياسي واكاديمي جنوبي الشرعية جراء فسادها 

ونهبها اموالل المواطنين وتعطيل الخدمات العامة واصفاً 

. اياها بالمنتهية وداعياً التحالف للتخلي عنها  

السياسي حسين لقور وقال االكاديمي والمحلل 

الشرعية فقدت شروط بقائها سياسيا و عسكريا و ان 

اخالقيا)فساد، نهب أموال، و تعطيل خدمات عامة( لم تعد 

. عمليات الترقيع التي تمارسها تجدي نفعا  

واضاف لقور في تغريده له بتويتر : التحالف وقع في 

حيص بيص الشرعية و أصبحت حمال ثقيال عليه و يسعى 

اد مخرج من هذا العجز الذي تعيشه الشرعيةإليج  

وختم بقوله: الذهاب إلى معالجة أساس الصراع هو 

99 . المخرج  

 

العثور على جثة شاب مرمية في 
أحد مزارع المصعبين بالشيخ 

 عثمان

تواصالً لإلنفالت األمني واتساع رقعة اإلرهاب واستهداف 

يوم ،على المواطن في العاصمة عدن عثر مواطنون ، فجر ال

جثة شاب مرمية في احد مزارع المصعبين بمديرية الشيخ 

 عثمان .

 

(ان مواطنيين عثروا 7وقال مصدر امني في كتيبة )العاصفة

على جثة شخص يدعى مهران حميد احمد من ابناء منطقة دار 

 سعد كان قد تعرض لطلق ناري بالرأس . 

  

صفة تلقت بالغ وأشار المصدر ان دورية تابعة للكتيبة الثالثة عا

من مواطن بان جثة الشاب مرمية في المزرعة القريبة من جولة 

المصعبين وتحركت الدورية الى مكان الجثة وتسليمها الى 

البحث الجنائي التابع لشرطة دار سعد الذي قام بنزول الى مكان 

 الجريمة ليقوم بدورة في التحري والبحث حول وقوع الجريمة . 

انفالت أمني اودى بحياة المئات من وتشهد العاصمة عدن 

المدنيين والعسكريين دون تحرك للتحالف والشرعية إليقاف 

العبث بحياة المواطنيين ووضع حد لهذه الكارثة اال ان البعض 

يرى ان هذه الفوضى تخدم التحالف الذي اليريد للعاصمة عدن 

  99ان تستقر والتوجة لبناء اقتصادها ومستقبلها .
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لحج ينفذون وقفة معاقين #

 احتجاجية ضد ناهبي أرضهم
 

يوليو من امام مبنى محكمة الحوطة االبتدائية  9١نظم مجموعة من فئة ذوي اإلعاقة صباح اليوم االحد 

بمحافظة لحج وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإنصافهم ورفع الظلم عنهم وتمكينهم من أرضهم وحمايتها من 

 المتنفذين وناهبي األراضي

 

وحمل المحتجين المعاقين يافطات حملت عدة عبارات ما بين المناشدة وتبين قضيتهم ومن يعمل على التالعب 

تسقط العدالة “بها متهمين جهات أمنية وقانونية بالمحافظة بالوقوف مع ناهبي األراضي ومن هذه العبارات 

نناشد القاضي ”.. “الضبياني والهمداني يا محافظ لحج ثبتنا على أرضنا كما ثبت”.. “حين يدنس القضاء بالمال

المعاق في العالم له رعاية ”.. “الجنيدي رئيس محكمة استئناف لحج بتنفيذ حكم المحكمة العليا ضد ناهبي أرضنا

ناهبي اراضي أعضاء “كذلك من ضمن العبارات المرفوعة ”… خاصة أال في نيابة تبن يصبح المعاق بلطجي

المعاقين بتعاون أستاذ الفساد في نيابة تبن العضو فارس سالمالنيابة في لحج ينهب أراضي  ” 

 

” لمجلة سنابل األمل“وقال أحدى المحتجين المعاقين هاني سالم أحدى المنذوبين بقطاع المعاقين باالراضي 

خالل الوقفة ناشد المحافظة والسلطة المحلية أن تقوم بدورها الصحيح وإنصاف المعاقين فنحن بالبداية كان 

االساس تشكيل لجنة وهي بالفصل بالقضية لكن باالخير بداو يلعبوا بالقضية من نيابة إلى محكمة إلى إدارة أمن ب

 ونحن قضيتنا راي عام لكن لالسف الشديد نقولها السلطة المحلية لم تقم بدورها لكن نتمنى من هللا التوفيق

 

ا الصحيح فقضيتنا مش نيابة تبن فضيتنا نيابة أموال وتمنى من نيابة األموال العامة بالمحافظة بأن تقوم بدوره

 لكن نتفأجا تأتي لنا بالمحاكمة بنيابة تبن

 

 واختتم حديثه بالتساؤل عن اين الحق واين العدل؟ هل الفلوس تلعب بحمران العيون

 

ن وهل للمعاق وقال المحتجين خالل وقفتهم يتم اتهام المعاقين بأنهم هم الباسطين والناهبين لألرض!!!! متسألي

 القدرة على أن يقوم بذلك؟؟

 

 -:هذا وتوجه المحتجين المعاقين بعدة مطالبات خالل وقفتهم منها

 

مناشدة لوزير العدل للنظر في قضيتهم ووقف العبث بقضيتهم من قبل شخصيات تعمل في السلك القضائي  –

ي وحقوق االنسان لمساعدتهم في قضيتهم والنيابي في لحج، كما توجهوا بالمناشدة للمنظمات الدولية والمجتمع

 العادلة

 

كما طالبوا بوقف العبث وإعادة ملف قضيتهم إلى نيابة مديرية تبن بدل محكمة الحوطة األبتدائية لتصحيح -

 االجراءات القانونية لألنه القضية منظورة باالساس أمام نيابة األموال العامة بلحج

 

أراضي وعقارات الدولة ومؤثقة من محكمة لحج اإلبتدائية بأحقيتهم هذا ويمتلك المعاقين عقود صادرة من 

فدان والتي تقع بمنطقة شمال بئر فضل وجنوب بئر جابر بمديرية تبن  ١51لألرض التي تبلغ مساحتها ب

معاق حركيآ وواحد كفيف 71بمحافظة لحج والمستفيذ منها   

 

مكاتب القضاء أوآل ثم السلطة المحلية  فهل ستجد وقفتهم واحتجاجهم السلمي صدى في دهاليز وغرف

 بالمحافظة أذان صاغية وإحقاق الحق في حماية المعاقين وكل من يمتلك حقآ يطالب به ؟؟

99 سنابل االمل /أنوار العبدلي  

 

 

عودة التوتر بين قوات األحمر والنخبة 
الشبوانية في شبوة والقبائل يقطعون 

 خط أنبوب الغاز

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

الى محافظة شبوة من جديد بين قوات النخبة الشبوانية وقوات  عاد التوتر

.  علي محسن األحمر باشتباكات عنيفة بين الطرفين امس الجمعة   

وقالت مصادر محلية ان قوات األحمر اعتدت على نقطة العرم األمنية 

.  تابعة للنخبة الشبوانية في مديرية حبان  

التواجد الضئيل للنخبة وأكدت المصادر ان قوات األحمر استغلوا 

.  الشبوانية وسيطرو على النقطة بعد قتل وجرح عدد من الطرفين  

وقالت المصادرأن مسلحو هادي سلموا النقطة العسكرية لقوات النخبة 

الشبوانية، بعد وساطات وتعهدات من قادة النخبة الشبوانية بعدم 

فيما لم اعتراض أي قوات تابعة لهادي وعلي محسن األحمر في شبوة، 

.  توضح المصادر عن الخسائر جراء االشتباكات التي اندلعت في المنطقة  

إلى ذلك قطع مسلحون قبليون امس الجمعة الطريق الرابط بأنبوب الغاز 

.  في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن  

وقالت مصادر محلية أكدت أن تجاهل قيادة محور شبوة التابعة لـ حكومة 

شاب من أبناء هضبة جردان في  711تيعاب اس” هادي“المستقيل 

المعسكرات التابعة للتحالف، والتي كانت قد صدرت توجيهات لهم بحماية 

.  أنبوب الغاز في المنطقة  

وأفادت المصادر بأنه تم ترقمي المجندين خالل الفترة السابقة، إال أن قائد 

م ، محور شبوة الموالي للتحالف عزيز العتيقي رفضت تسليم مرتباته

يشار إلى أن أنبوب نقل الغاز المسال تعرض في نهاية يونيو لعملية تفجير 

بمديرية رضوم الساحلية محافظة شبوة، جنوب شرقي  981في الكيلو 

  99 . اليمن

 

دبابات ومصفحات سعودية تحمل 

مئات الجنود السعودين تصل وادي 

 حضرموت لهذه المهمة الخطيرة

الجنوب وانتشار قوات سعودية في وسط تحشيد سعودي في محافظات 

المهرة وسيئون وصلت صباح اليوم األثنين قوات عسكرية سعودية 

.  مديرية القطن بوادي حضرموت قادمة من منفذ الوديعة البري  

وقالت مصادر محلية ان قوات سعودية مكونة من مدرعات وعربات 

من  وقواطر وأطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة وصلت عند الساعة العاشرة

صباح اليوم منطقة الخشعة التابعة اداريا لمديرية القطن في وادي 

.  حضرموت  

وحسب مصادر سياسية وعسكرية فان القوات التي دخلت مديرية القطن 

صباح اليوم متوجه الى محافظة المهرة لتعزيز القوات السعودية في منافذ 

لموانئ ومنافذ  ومديريات المهرة بعد التهديد الشعبي لهذه القوات المحتلة

.  المهرة   

المصادر ذاتها أكدت السعودية اخذت تهديد الشيخ علي سالم الحريزي 

وابناء المهرة خالل اليومين الماضيين على محمل الجد متخوفين من اي 

.  تحرك مسلح ضد القوات السعودية ومليشيا راجح باكريت  

صعيد مسلح وكان ابناء المهرة على رأسهم الشيخ الحريزي قد هددو بت

ضد القوات السعودية ومليشيا باكريت حال عدم احترامهم إلرادة ابناء 

.  المحافظة والخروج منها  

ورجحت مصادر إعالمية ان وجهة القوات السعودية التي وصلت مديرية 

القطن بواادي حضرموت الى سيئون لتامين جلسة لبرلمان الشرعية سيتم 

ت قوات تابعة لحزب اإلصالح وعلي عقدها خالل األيام القادمة كما وصل

  99 . محسن األحمر الى سيئون استعداداً لتأمين الجلسة
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قوات الحرس الرئاسي تقتحم مبنى الشئون اإلجتماعية 
 بعدن ويطردون الموظفين الجنوبين منه

 

 

جرحى الشرعية يتعرضون للضرب 

 واإلهانة في مستشفيات الهند..

رعية والتحالف عند اهمال لم يتوقف الخزي والعار في الش

جرحى المقاومة والجيش والوطني في الهند بل تعدى ذلك 

وصوالً الى  تعذيبهم واهانتهم داخل المستشفيات ووضعهم 

.  في اماكن اشبه بالسجون  

وخرج عدد من جرحى المقاومة الجنوبية بالهند في فيديو 

كشف ماتعرضوا له من اإلهمال والمعاناة ومن ثم التعذيب 

إلهانة مطالبين بعودتهم الى بلدهم وخروجهم من وا

.  المستشفى الذي وصفوه بالسجن  

وكشف الجرحى انهم تعرضوا لإلهمال منذ وصولهم 

المستشفى ولم تهتم الشرعية والتحالف بهم معتبرين ذلك 

خيانة بحق تضحياتهم وتضحيات من قتلوا في سبيل 

.  الشرعية والتحالف   

ور، اإلهانات التي يتلقونها وشكى الجرحى في تسجيل مص

من قبل إدارات المستشفيات الهندية ،مؤكدين أنهم تعرضوا 

للضرب واإلهانة بسبب عدم تمكنهم من سداد فواتير العالج/ 

تعرضت للضرب من قبل ثالث :” حيث قال  أحد الجرحى 

.  هنود داخل المستشفى ”  

ويستخدم التحالف والشرعية ابناء الجنوب كوقود لجبهات 

القتال حيث يرمى بهم وقت عدم قدرة الجنود على خوض 

 القتال نتيجة التعرض لالصابات او ظروف اسرية تحيتط بهم

99.  

وقالت النقابة لم نتوقع ذلك فأن موظفي الشؤون االجتماعية 

والعمل في عدن استضافوا الوزارة مؤقتاً في جزء من 

.  مكاتبهم  

من الدخول المبنى واليوم يتم طردهم من مكاتبهم بل منعهم 

بالكامل والسماح لموظفي المناطق الشمالية التي تم 

استقطابهم من قبل الوزيرة بالدخول هذا غير منطقي 

   . واجراءات غير قانونية

وقد قرر الموظفي عدم الصدام مع الجنود وقرروا الوقوف 

امام المبنى وذلك حفاظاً على االرواح وتجنب لحدوث صدام 

حكمة واعطا فرصة لهم باالنسحاب  ليس خوفاً وانما

.  والتراجع   

و ردد موظفي الشؤون االجتماعية والعمل عدة شعارات 

توضح غضبهم عن هذه االجراءات الغير قانونية مطالبين في 

.  شعاراتهم برحيل الوزيرة من مقرهم   

و اكد الموظفين عن التمسك بحقوقهم ومطالبهم المشروعة 

تى تتحقق جميع مطالبهم ولن وعن استمرارهم بالتصعيد ح

   99 . يثنيهم االجراءات التعسفية عن ذلك

 

 

 

  

 

 

 

بطلب من الوزيرة اليمنية ))الشماليه(( ابتهاج الكمال وزيرة 

الشئون االجتماعيه جنود من الحرس الرئاسي يقتحمون 

مبنى الشئون االجتماعيه بعدن ويطردون كافة الموظفين 

من الشمال مزاولة العمل بدال الجنوبيين ليتسنى للقادمين 

.  عنهم ” 

وقالت مصادر عاملة في الشؤون اإلجتماعية ان قوات 

الحرس الرئاسي اقتحمت يوم أمس األول باقتحام مبنى 

الشؤون االجتماعية والعمل وتمركزت داخل المبنى المتوجد 

بمديرية كريتر ومنعت موظفي الشؤون االجتماعية والعمل 

.  ممن الدخول الى مكاتبه   

وحسب ماتحدث عدد من موظفي الشؤون االجتماعية والعمل 

بأن ابتهاج الكامل وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل هي من 

جلبت قوات من الحرس الرئاسي وبتوجيهات منها تم منع 

.  الموظفين من الدخول للمبنى ومزاولة عملهم   

بمنع  وافادة نقابة الشؤون االجتماعية والعمل ان هذا التعسف

موظفي عدن من الدخول مقرهم هو انتهاك وتعسف وقمة 

   99 . التغطرس والتكبر لم يحدث من قبل في اي مرفق

 

لمدنيين  احتجاجيةوقفة 

 وعسكريين في المحفد بأبين

 

نظم المتقاعدون العسكريين والمدنيين بمديرية المحفد اليوم 

.  الثالثاء وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم  

 

لب المتقاعدون في بيان الوقفة االحتجاجية بتسوياتهم وطا

.  وإنصافهم في حقوقهم  

 

وحملت الوقفة حكومة الشرعية مسؤولية ما وصل إليه حال 

.  المتقاعد من تعسفات تمارسها الحكومة ضد المتقاعد الجنوبي  

 

كما هدد العسكريون الحكومة بخطوات تصعيدية في حال لم تستجب 

. ةلمطالبهم المشروع  

 
 

لجنة إعتصام المهرة تتوعد القوات السعودية 

 ومليشياتها بمرحلة تصعيدية إلجتثاثها

توعدت لجنة اعتصام المهرة القوات السعودية ومليشيا راجح باكريت بتصعيد جديد يجتهم من المحافظة رداً على 

.  استمرارهم في انتهاك حقوق المواطنين ووالممارسات الغير مقبولة منهم  

ت اللجنة التنظيمية إلعتصام ابناء المهرة في بيان لها اصدرته اليوم الثالثاء عن مرحلة تصعيدية من اإلحتجاجات وكشف

.  ضد القوات السعودية ومليشيا باكريت وعدم السكوت عن انتهاكاتهم في محافظة المهرة  

قوق اإلنسان والمواطن اليمني مع وقالت اللجنة في بيانها أن المليشيات التابعة للسعودية مستمرة في انتهاك ح

استمرار إختطاف وإحتجاز اإلعالمي يحيى السواري وشقيقه بدر السواري دون أي مسوغ قانوني سوى تغطيتهم 

.  لألحداث والفعاليات في محافظة المهرة اليمنية وتحتجزهما في سجن سري داخل مطار الغيظة  

ت والتي كانت تحت غطاء السلطة المحلية والتي وافقت وتماهت وأوضح البيان أن اللجنة حذرت من مثل هذه ممارسا

.  مع مثل هذه الممارسات منذ تعيين راجح باكريت وفرضه من قبل السعودية على الحكومة الشرعية  

وأبدت اللجنة استغرابها من موقف الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية بعد انفضاح وكشف ما يقوم به المدعو راجح 

.  كررة مطالبتها بإقالته وإحالته للمحاكمة والقضاء بتهم وجرائم نهب المال العام والفساد المالي واإلداريباكريت، م  

ماحدث مؤخراً وكشفته نيابة األموال العامة عن إصدار راجح قرارات بتوريد جميع إيرادات المحافظة “وقال البيان إن 

ف عليه شخصياً خير دليل وما هو اال غيض من فيض لما من جمارك وضرائب إلى حساب دعم المحافظة والذي يشر

يمارسه راجح وأعوانه والذي يعمل لتدمير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية كما يمارس عمالً ممنهجاً لتدمير 

.  االقتصاد الوطني وتبديد المال العام في المهرة ” 

بياً لكافة أبناء محافظة المهرة بعد جرائمه بحق أبنائها إقالة المدعو راجح باكريت أصبحت مطلباً شع“وأكدت اللجنة أن 

.  وإهداره المال العام والعبث بالمؤسسات المدنية واألمنية والعسكرية ” 

وجددت مطالبتها برحيل كافة القوات السعودية والمليشيات التابعة لها من كافة مديريات وقرى أرض المهرة. كما 

اه مايحاك من مؤامرات رة عن شكرها لكافة ابناء المهرة لصمودهم ووعيهم تجعبرت اللجنة المنظمة العتصام المه

ضد الوطن، والتفافهم حول القضية الوطنية، كما تثمن اللجنة موقف القبائل المهري البطولي وذلك من خالل ابداء 

.  استعدادها لحماية المواطنين الذين عانوا األمرين من مليشات راجح باكريت وداعميهم السعوديين  

إن وتيرة اإلعتصامات واإلحتجاجات “حتي تحقيق كافة المطالب و وأشارت اللجنة إلى مضيها في نضالها السلمي 

سوف تتصاعد ولن نقف مكتوفي اإليدي ضد العبث واإلنتهاكات لألرض واإلنسان في المهرة ولن نترك أرضنا وبالدنا 

.  ليعبث بها الطامعون والفاسدون ” 
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سياسية جنوبية تدعو لطرد قيادات أمنية 

 وعسكرية جنوبية

 

الناشطة السياسية ذكرى المصفري قيادات امنية وعسكرية  هاجمت

جنوبية ضالعة في اعمال البسط والنهب التي تطال الراضي العامة 

.  والخاصة في العاصمة عدن وبقية محفظات الجنوب  

وقالت المصفري ان الجنوب وطن غالي و عزيز علينا جميعا و لكنه 

.  ديثاالسف تعرض آلكبر صفقة نهب في التاريخ الح   

وطن ضحية لصوص من اهله وبالذات من كثير من “مضيفة بالقول: 

ابناء الخراب ))ابين والضالع ويافع (( مع احترامي للشرفاء الغافلين في 

   قراهم

   

هوالء اللصوص السفلة اتفقوا ان يسرقوا عدن و يشلحوها و يبيعوها في سوق النخاسة مثلها مثل ” وتابعت بالقول:

.  يارة ..ولكن اللصوص مند االستقالل و لآلن لم يتفقوا على التوزيع العادل للحصص المسروقة فيما بينهمقطاع غيار س  

لذلك اتمنى ان تحل عليهم لعنة قوم سيدنا موسى عندما خالفوا هللا و بطروا و عبدوا الخوار دونه رغم كرم هللا الغير 

بعون سنة كنوع من العقاب اإللهي و نحن نطالب بتطبيق هذا عادي لهم . تاهوا قوم موسى عليه السالم في االرض ار

العقاب و لو فترة عشرين سنة لقوم مثلث برمودا في الجنوب ..ادعوا بقية ابناء الجنوب و شرفاء ابين والضالع ويافع 

منها او وكل الشرفاء في الجنوب الخروج للشارع و المطالبة بخروج كل من يثبت دخوله عدن قبل االستقالل وطردهم 

تدخل قوات دولية اجنبية تحمي عدن و الجنوب و تساعد عدن في طرد هوالء األوباش القتلة وكل ابناء هذة المحافظات 

الذين نزحوا الى عدن بعد االستقالل فقط لفترة عشرين سنة يمنعوا من دخولهم عدن ..او تسليمهم اي منصب وزاري 

غير كذا راح تجلسوا ياجنوبيين الف سنة و لن تتغير الظروف …خالقيا او وظيفة ادارية حتى يتم تآهيلهم وطنيا وأ…

.  هذا كالمي اربطوا عليه… ولن يعود لكم الجنوب العربي او اليمني او الطلياني    

نصيحة لوجه هللا سلموا عدن البنائها العدنيين و الحضارم و بقية الجنوبيين الذين لم يكن لهم يوما اي بصمة سيئة في 

او ارتضوا با لواقع الي انتم فيه االن والذي يظهر فيه جليا حياة هي اساسا ال يوجد فيها وطن وال عيشة … الجنوب 

كريمة وال مستقبل من اصله بل ضياع و تشتت و ضحك على الدقون وحرب باردة سوف تستمر لوقت طويل سينتهي 

ال الحرام و حتى اللصوص لن يهنآوا هم فيها كل شريف و كريم و حر ال يرضى على نفسه واهله اكل السحت والم

انفسهم فيه لوجود المنافسين لهم في النهب والسرقة واالطماع .اظن ان عقاب عشرين سنة ارحم لهم ولنا وللوطن و 

اشرف بكثير من ضياع عدن والجنوب بكامله آللف سنة قدام سنقضي جلها في حياة يعم فيها ضرب الرقاب بين 

.  فقوا على الحياة او الموت في هذا الجزء الغالي من جنوب اليمناللصوص الذين لم ولن يت   

   

  اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

 صباحكم قنوبي مع عرن حغنا

  ذكرى المصفري الصبيحي

 

قرقاش يكشف خطة اإلمارات إلقحام الجنوبيين القتال 

 في جبهات الشمال بدالً عنها

جية أنور قرقاش أن اإلمارات ستستخدم القوات الجنوبية التي  شكلتها في كد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارأ

.  محافظات الجنوب إلستمرار عملياتها العسكرية ضد الحوثيين وسحب جنودها من األراضي اليمينة  

 

ان اإلمارات ستواصل عمليات بتقديم الدعم للقوات الجنوبية في ” واشنطن بوست”وأوضح قرقاش في مقال لصحيفة

لكي نكون واضحين، فإن اإلمارات وبقية التحالف ال يغادرون اليمن. بينما ” افظات الجنوب والساحل الغربي حيث قالمح

سنعمل بشكل مختلف، سيبقى وجودنا العسكري. ووفقا للقانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة والمساعدة للقوات 

دول المجاورة. ومع الشركاء الدوليين، سنظل يقظين في تأمين اليمنية المحلية. سنرد على الهجمات ضد التحالف وضد ال

، سوف 91١5مليار دوالر كمساعدات لليمن منذ عام  5.5الوصول إلى المجاري المائية الحيوية. وبعد التبرع بأكثر من 

. ملة في البالديستمر دعمنا لبرامج المساعدة اإلنسانية واسعة النطاق، وكذلك األمم المتحدة والمنظمات الدولية العا ” 

 

بينما تقوم اإلمارات بسحب وإعادة نشر قواتها ”وأكد قرقاش على على استحالة ان ينتصر التحالف في اليمن حيث قال:

في اليمن، فإننا نفعل ذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها، بعيون مفتوحة جدا. لقد فهمنا التحديات آنذاك ونفهمها اليوم. لم 

.  لن يكون هناك سالم سهليكن هناك نصر سهل و ” 

 

واشار قرقاش ان الحل السياسي هو األنسب وان سحب دولته قواتها من اليمن اجراء لبناء الثقة مع الحوثيين داعيا 

لكن اآلن حان الوقت لمضاعفة الرهان على العملية السياسية. يجب على األحزاب اليمنية، “إلغتنام الفرصة حيث قال: 

تحديد، رؤية هذه الخطوة على حقيقتها: إجراء لبناء الثقة لخلق زخم جديد إلنهاء الصراع. يجب الحوثيين على وجه ال

على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة. يجب أن يردع أي طرف عن استغالل أو تقويض هذه الفرصة، ومنع الحوثيين من 

.  طة التي تقودها األمم المتحدةعرقلة المساعدات، والتعجيل بالتسوية من جميع األطراف، ودعم جهود الوسا ” 

لسنا أعمياء عن ثمن هذا التقدم والصعوبات التي ما زالت قائمة. بالتأكيد، ال يزال عمل “واختتم قرقاش مقاله قائال: 

تأمين وإصالح اليمن غير مكتمل وال يزال السالم الحقيقي للشعب اليمني غير محقق. ومع ذلك، فإن الوعد بتحقيق هذا 

سنوات من الحرب. نأمل أن تكون عيون الحوثيين مفتوحة  ١بح اآلن في متناول اليد أكثر مما كان عليه خالل الهدف أص

. جيدا لهذه الفرصة الحرجة ” 

نفوذ العيسي وفساده يطال 
 مطار عدن الدولي

كشفت مصادر خاصة عن أن رجل األعمال أحمد العيسي الذي 

ية للشؤون يشغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهور

االقتصادي، يسعى لالستحواذ على تقديم الخدمات األرضية في 

مطار عدن الدولي جنوبي اليمن في مخالفة صريحة للقوانين 

.  النافذة  

وأشارت المصادر في تصريح حصري لوكالة ديبريفر لألنباء إلى 

وصول معدات الخدمات األرضية التابعة لرجل األعمال إلى عدن ، 

دات خدمات الركاب في الصاالت وخدمات الساحة بما في ذلك مع

بالمطار ومنها خدمة النقل واألسطول، واألمتعة والخدمات الفنية 

.  وغيرها  

ولفتت إلى أن وصول المعدات يؤكد تواطؤ جهات وشخصيات في 

الحكومة إلتمام سيطرة العيسي على خدمات المناولة األرضية 

شراء المعدات ” لشركات الطيران في مطار عدن، قائلة 

ووصولها إلى عدن من الخارج لم يكن ليتم إال بعد حصول التاجر 

العيسي على تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني، وهذا 

.  مخالف للقوانين ” 

وشدد أحد المصادر على أن تقديم الخدمات األرضية حق حصري 

للناقل الوطني ضمن البرتوكول المتفق عليه بين اليمن 

ية اللتان تملكان شركة الخطوط الجوية اليمنية بنسبة والسعود

.١2لليمن، والجانب السعودي  %5١ % 

وأضاف أن هذه الخطوة تمهد النقضاض التاجر العيسي على 

الخطوط الجوية اليمنية التي تتعرض لحملة شرسة بهدف محاولة 

إيقاف تشغيلها لحساب شركات طيران منافسة، وأبرزها طيران 

.  المملوكة لرجل األعمال أحمد العيسيبلقيس الشركة   

وتزايدت مؤخراً االتهامات لرجل األعمال النافذ أحمد صالح 

العيسي ، باالستيالء على مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الموانئ 

وشركة مصافي عدن التي جعل مهتمها تقتصر على التخزين، 

تهامه للمشتقات النفطية التي يحتكر استيراداها ، باإلضافة إلى ا

بالسيطرة على سوق الوقود في عدن، ومحافظات أبين ولحج 

والضالع في سابقة هي األولى من نوعها على مستوى العالم، إذ 

سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع 

.  الخاص  

ويعتبر كثيرون العيسي الواجهة األساسية للوبي الفساد المتحكم 

نجل الرئيس اليمني عبدربه ” جالل”ـفي رأس السلطة ممثلة ب

.  منصور هادي، ونائب الرئيس علي محسن األحمر  

وفي يناير الفائت أشار تقرير خبراء من األمم المتحدة يراقبون 

العقوبات ضد اليمن، إلى بعض جوانب الفساد في حكومة هادي 

ومنها القيام بسرقات ضخمة وتهريب النفط الخام في محافظة 

بالنفط في شمال شرق البالد، وتحويل األموال العامة مأرب الغنية 

إلى مجموعة العيسي، وهي شركة نقل للوقود، ومالكها أحمد 

العيسي، إضافة إلى استحداث آلية استيراد أعطت األفضلية 

” لدائرة أعمال صغيرة قريبة من كبار المسؤولين الحكوميين“

.  تسهم في حدوث انتهاكات للقانون اإلنساني  

الفرنسية سلطت الضوء في منتصف ” لوموند“ت صحيفة وكان

ديسمبر الفائت على دور رجل األعمال اليمني أحمد صالح العيسي 

عاماً( في الحياة السياسية واالقتصادية في اليمن هذا البلد  5١)

الفقير الذي يشهد صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر أربع 

مدعومة بتحالف  سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً 

عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين )أنصار هللا( 

” أسوأ أزمة إنسانية في العالم“المدعومة من إيران، ما أدى إلى 

.  وفق تأكيدات األمم المتحدة  

وذكرت الصحيفة الفرنسية بأن هذا الوضع، يثير ردوداً غاضبة 

ة السوفيتية القديمة في عدن، فرجل األعمال متهم بإبقاء المصفا

في المدينة التي يسيطر عليها معطلة، من أجل مواصلة بيع 

  . الوقود للمولدات الخاصة في عدن، ما أدى إلى نقص كبير
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مقاومة المكال تهدد قوات الشرعية 

وتحذر من انعقاد البرلمان في 

 المدينة

 

حذرت المقاومة الجنوبية  في المكال من اي 

اتها لعقد جلسة برلمانهم في مساعي للشرعية وقو

مدينة المكال مهددة في بيان شديد اللهجة بمواجهة 

اي قوة عسكرية تدخل المدينة ومنع اي جلسة 

. للبرلمان  

وتداول نشطاء محليون بيانا للمقاومة الجنوبية في 

المكال بمحافظة حضرموت، شديد اللهجة حول 

 مساعي انعقاد مجلس النواب اليمني بمدينة المكال

 . 

   -: نص البيان

 بسم هللا الرحمن الرحيم

( من المقاومة الجنوبية بالمكال حول تحركات ١بيان رقم ) 

.  النعقاد مجلس نواب اإلحتالل اليمني  

تلقت المقاومة الجنوبية في المكال معلومات مؤكدة عن نوايا وتحركات للشرعية اليمنية لعقد ما يسمى ) 

.  المكال خالل الفترة القادمة مجلس النواب اليمني( في مدينة  

إن هذه التوجهات لعقد مجلس نواب اإلحتالل اليمني في مدينة المكال تعد استهدافاً ألمن وإستقرار المكال 

خاصة وحضرموت عامة وأسلوب من أساليب تكريس الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة وفي لحظة 

بل حكومة ما تسمي الشرعية اليمنية والتي تحرم حضرموت تتعرض فيها حضرموت للمحاربة والتنكيل من ق

وابنائها من ثرواتهم وتستمر في نهبها وترى في حضرموت فقط صندوق للنهب وإهدار ثروات حضرموت 

.  وأجيالها القادمة  

وبناء على ما تلقته المقاومة الجنوبية بالمكال من معلومات مؤكدة فإنها وبصورة عاجلة تبلغ كل من تسول 

ه نفسه بعقد مجلس نواب اإلحتالل اليمني في المكال وكل من يرعى ويدعم هذه الخطوات أن يكف عن ل

الحماقة واالستهتار بإرادة ابناء حضرموت. فهذه الخطوات لن تشعل المكال وحدها بل ستشعل وادي 

حيل منها قبل حضرموت المحتل تحت أقدام اإلحتالل الغاشم المتماهي في ترك أرض حضرموت وثرواتها والر

.  أن تشتعل النار التي لن تتوقف إال بتطهير حضرموت من بقايا االحتالل  

تحذر المقاومة الجنوبية حكومة اإلحتالل اليمني ومن يدعمها من االستمرار والتمادي في استفزاز إرادة 

ال االستهتار أبناء حضرموت . فقد نفذ الصبر وإنتهى زمن الوصاية ولن نقبل بعد اليوم أي شكل من أشك

.  بحضرموت وتضحياتها او المساس بتضحيات ودماء شعبنا شعب الجنوب العربي   

كما تحذر كل اعضاء مجلس نواب اإلحتالل من التواجد في المكال تحت أي ظرف من الظروف ، وتخلي 

 مسؤوليتها الكاملة عن حياة أي عضو نيابي من خارج حضرموت. وفي نفس الوقت تحذر اعضاء النواب

.  اليمني من أبناء حضرموت بالكف عن اللعب بالنار فالنار التي ستشتعل ستحرقهم قبل غيرهم   

فكرامة المكال وسيئون وكل مديريات حضرموت ليست كرامة مهدورة وحرية ابناء حضرموت جنوبية ليست 

اً أسيرة بأيدي شخص او عضو برلماني او أي مرتزق سخر حضرموت لصالحه وجعلها فيما مضى أرض

منهوبة ومهدورة الكرامة والحرية . فاليوم لحضرموت مقاومة حضرمية باسلة لن تقبل أي مساس بكرامة 

حضرموت وابنائها وتأريخها وال تستطيع أي جهة كانت من كانت أن تفرض على حضرموت وصاية او 

.  قرارات   

حتالل اليمني بكل السبل لقد فاض بنا الصبر وطال زمن القهر وسنواجه تحركات انعقاد مجلس نواب اإل

والخيارات المفتوحة ، فحضرموت المسالمة التي تجرعت بسبب سلمها صنوف المعاناة قد شبت عن الطوق 

، وهي مستعدة اليوم لمواجهة كل من يستهدفها بالحديد والنار . ومستعدة إلشعال وادي حضرموت ناراً تحت 

.  أقدام الغزاة والمحتلين   

لجنوبية بأنها مستعدة بجميع كتائبها بما فيها ) كتائب المهام الخاصة والرماية وإذ تؤكد المقاومة ا

والقناصين واالقتحامات الليلية( . فهي تدعو أبناء المكال وحضرموت عامة الى االصطفاف واالستعداد 

لخوض معركة بالسلم والنار ضد كل من يعتبر حضرموت محافظة مباحة لمن هب ودب او يفكر بانتهاك 

.  امة ابنائها وشهدائهاكر  

وفي نفس الوقت تدعو كل أبناء شعبنا الجنوبي العربي في كل المحافظات الى مساندة حضرموت بكل ما 

يستطيعون لمواجهة العدو الغاشم الذي يحاول إعادة انتاج نفسه وتكريس االحتالل مرة أخرى بأدوات 

.  ووسائل قديمة ورعاية جديدة من المأزومين والواهمين  

 قال تعالي: )فََمِن اْعتََدٰى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدٰى َعلَْيُكْم ( صدق هللا العظيم

( صادر عن المقاومة الجنوبية بالمكال١بيان رقم )  . 

هـ١١١1ذوالقعدة  ١2حرر في   

 م 2019 /7 / 22

 

 

 

أبين..فعالية كبرى تطالب برحيل 

لمهرةالقوات السعودية من ا  

 

اقام ابناء  محافظة أبين صباح اليوم الخميس فعالية تحت عنوان )معاً من 

أجل المهرة(، طالبت الرئاسة اليمنية بالزام محافظ محافظة المهرة بتوريد 

جميع إيرادات المحافظة إلى البنك اليمني وتلبية مطالب أبناء المهرة 

.  الرافضين للتواجد السعودي في محافظتهم  

كلمة تضامنية مع أبناء المهرة، رحب فيها بجميع ” عمار الحنشي“ و ألقى 

الحضور من أعيان وشخصيات أجتماعية وكافة الحضور من مختلف مديريات 

.  محافظة أبين  

وحيا الحنشي، الجميع لحضورهم التضامني مع أبناء المهرة من رجال ونساء 

هم مع أبناء المهرة. أبين الذين اتوا من مختلف مديريات محافظة أبين لتضامن

وخالل الفعالية ألقيت العديد من القصائد الشعرية من بعض الشعراء وكلمات 

. من مختلف الشخصيات وكان للجانب النسائي كلمة نالت أستحسان الحضور  

” مجلس أبناء أبين الحقوقي“وأصدرت الفعالية التضامنية، بيانا ختاميا من 

كد البيان التضامن التأم والمطلق ألبناء تضامنا مع أبناء محافظة المهرة. وأ

أبين ومناصرتهم ومؤازرتهم ألخوانهم من أبناء محافظة المهرة ضد 

. التدخالت السافرة والغير مبررة من قبل قوات التحالف  

” عبدربه منصور هادي“وبعث البيان مناشدة عاجلة لرئيس الجمهورية 

قي بالزام محافظ المهرة باالستجابة العاجلة لمطالب أبناء المهرة الحقو

بتوريد كافة األيرادات وأحالة الفاسدين والعابثين بالمال ” راجح باكريت“

،  العام  

وطالب البيان بوقف كافة االنتهاكات بحق مواطني المهرة الذين يطالبون 

بحقوقهم المشروعة عبر احتجاجات سلمية ووقف القمع والتنكيل بهم من قبل 

.  لقوات السعودية في المهرةالملشيات المدعومة من ا  

كما طالب بيان فعالية أبناء أبين بوقف كافة االنتهاكات التي تمارس ضد 

الصحفيين والناشطين الحقوقيين في محافظة المهرة واالخفاء القسري، 

وضرورة تسليم محافظة المهرة ومؤسساتها العسكرية واألمنية إلى أبناءها 

.  وعدم التدخل في شؤون محافظتهم  

ودعا البيان كافة المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق اإلنسان في 

الداخل والخارج إلى زيارة محافظة المهرة واألطالع عن قرب ضد مايمارس 

.  على أبناء المهرة من أعمال غير أنسانية  

كما دعا كافة أبناء أبين المنخرطين ضمن المليشيات التي شكلها محافظ 

والتحالف السعودي إلى العودة لمناطقهم بمحافظة ” ريتراجح باك“المهرة 

أبين، والحفاظ على العالقات التاريخية المتينة مع أبناء المهرة على مر 

.  العصور  

وشدد على ضرورة عدم إنحراف مسار عاصفة الحزم وأهدافها التي أتت من 

ى أجلها، مطالبا األشقاء في دول التحالف بتسخير جهودهم في تحسين مستو

الدعم وتنظيمة في المحافظات المحررة وإعاده أعمار مادمرته الحرب.  

وأشار البيان إلى أن أبناء أبين سيظلون ضد الظلم ومناصرين للقضايا 

. وحقوق أبناء أبين خاصة والوطن عامة  
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بعد ايام من كشفه عملية إختالس 

مبالغ كبيرة..إختطاف مسؤول في 

 البنك المركزي واقتياده لجهة مجهولة

م بعد أيام من كشفه واقعة اختالس ماليه من البنك المركزي اختطف مجهولين ظهر اليو

 الخميس مستشار محاافظ البنك المركزي رشيد اآلنسي واقتياده الى جهة مجهولة

 

وقالت مصدر مسؤول في البنك المركزي ان اآلنسي تم اختطافه اثناء خروجه من بوابة 

النيابة العامة بعدن عقب حضوره اليها لالدالء بشهادته في واقعة اختالس مالية جرت في 

 البنك قبل عام

 

ي قبل ايام عن عملية اختالس لماليين الدوالرات قام بها ناائب محافظ البنك وكشف اآلنس

المركزي  شكيب الحبيشي، بالتواطؤ مع شقيقه، وبالمخالفة للقانون المالي وتوصيات وزارة 

لاير ١،775،959،2١5.11المالية، وهو ما أدى إلى اكتساب غير مشروع بمبلغ وقدره   

 

ة النيابة العامة عن حادثة اإلختطاف ولم تعطيها اي اهتمام وغابت األجهزة األمنية وحراس

  مايشير ان الجهة التي اختطفت اآلنسي لها صله بأمن الدولة والمتنفذين على األموال العامة

 

ويرى مراقبون ان كشف اآلنسي لعملية اإلختالس التي يديريها نائب البنك فتحت طرف الخيط 

موال البنك المركزي ويديرها مسؤولين مقربين من للكشف عن عصابات متخصصة في نهب ا

ناائب البنك الذي لم يجد سوى طريقة اختطاف اآلنسي واخفاءه او تخويفه حتى يتم دفن 

.  قضية اإلختالس وفضح ملفات أخرى  

 

جنود سودانيين يعتدون على احد 

الموليين للتحالف في الساحل الغربي 

 ويهددوه بالتصفية

 

ناشطون على مواقع التواصل اإلجتماعي وحشية جنود سودانيين لحظة كشف فيديو تداوله 

.  اعتداءهم واهانتهن الحد مؤيدي التحالف والشرعية في منطقة بالساحل الغربي  

 

وفي الفيديو ظهر الجنود السودانيين وهم يعتدون على المواطن ويهددونه بالتصفية رغم 

تلون في صف الشرعية والتحالف ضد مواالته للتحالف و تحدثه باسماء اقارب له يقا

.  الحوثيين بالساحل الغربي  

 

محمد ”ويحاول المعتدى عليه بذكره اسماء ثالثة مقاتلين من اقاربه في صف التحالف وهم

 غانم ،

.  انقاذ نفسه من الموت على ايدي الجنود السودانيين” وابراهيم عيدروس ، وهيثم بري  

 

 

د انتهاء الفيديو حيث يرجح البعض ان الجنود السودانيين ولم يُعرف مصير المعتدى عليه بع

قد يقومون فعال بتصفيته سيما وانهم قد ارتكبوا جرائم سابقة في مديريات الحديدة التي تحت 

.قبضة الشرعي حاليا اهمها اغتصاب احدى الفتيات واقتحام بعض المنازل ونهبها.  

 
 

 
  

اإلمارات تعزز تواجدها 

في سقطرى بعد من 

 األطقم العسكري

رسال اإلمارات سيارات واطقم كشفت مصادر مطلعة عن ا

عسكرية الى محافظة ارخبيل سقطرى تعزيزاً لقواتها في 

. االرخبيل  

 

طقم واراسالها الى  93وقات المصادر انه تم تجهيز 

االرخبيل كدفعة ثانية لدعم قوات الحزام األمني والقوات 

الموالية لها والتي استطاعت اقتحام الجزيرة قبل ايام بعد 

. ت المحلية اعتراضهامحاولة السطا  

  

وتأتي هذه الدفعة في وقت دفعت القوات السعودية بلواء 

كامل مع مصفحات وعربات عسكرية الى العاصمة عدن بعد 

انسحاب بعض القوات االماراتية منها بصورة يرى البعض 

انها اتفاق بين السعودية واالمارات على المناطق اليمنية 

  99.  الهامة وتقسيمها بينهم

مسؤولين في الشرعية  .. بينأ

يغذون السوق السوداء وسعر 

لاير 00522دبة البترول يصل   

شهدت المحطات البترولية في محافظة ابين منذ مطلع 
االسبوع انعداما للمشتقات النفطية والسيما مادة البنزين مع 

ارتفاعا متصاعدا لسعرها في السوق السوداء حيث وصل 
 ١١51ي السوق السوداء الى سعر اللتر الواحد للبنزين ف

لتر وصلت الى  91لاير يمني اللتر الواحد اي ان الدبة ذات ال
،  لاير99511  

وبعد وصول كمية قليلة من المشتقات النفطية عمدت 
لاير والديزل  ١51المحطات على بيع اللتر الواحد للبنزين ب 

،  لاير ١11  
بينما الف لاير  ١1لتر بترول ب  91اي وصل سعر الدبة ال 

،  الف لاير 8الدبة الديزل   
واعرب االهالي في محافظة ابين من تخوفهم ان يصاحب 

ارتفاع المشتقات النفطية وانعدامها بزيادة معاناتهم باتفاع 
اسعار المواد الغذاية و المواصالت وكل ما يتعلق بحياة 

،  االنسان  

داعيين الجهات المختصة القيام بواجبها بتوفير المشتقات 

راقبة المحاط البترولية تجنبا الي عواقب كارثية تحل وم

بالمواطنين وعدم اإلستمرار في مضاعفة معاناة المواطنيين 

عن طريق نهب وبيع المشتقات لالسواق السوداء التي 

.   اصبحت مصدر للحصول على مادة البنزين ” 

 

سياسي جنوبي: 

البركاني يطمح لكرسي 

 الرئاسة بدالً عن هادي

عن ” احمد الربيزي“ط السياسي واإلعالمي كشف الناش
وسبب ” سلطان البركاني“طموح رئيس برلمان الشرعية 

. تحرركاته الكبيرة في الفترة القليلة الماضية  
 

وقال الربيزي في تغريدة ان البركاني يطمح للوصول الى 
كرسي الرسالة بدال للرئيس هادي ورئاسة حزب المؤتمر بدالً 

.   صالحعن الهالك علي عبدهللا  
  

وكتب الربيزي في تغريدته : يناطح جناح )البركاني( كالثور 
الهائج متأمالً ان يورث كرسي الرئيس)هادي( المتنقل، 

. ويورث كرسي)الزعيم( حزبياً، مستفيداً من طموح بن دغر  
 

فيما عتاولة الرئاسة في المرصاد، إخونجيين، “وأضاف: 
ن أن حظوظهم قد وقبليين، يعيشيون سكرات الموت، ويرو

.  تنتعش  
 

واختتم قائال : كل ذلك ومازالت كل األطراف تحمل قميص 
.  عثمان  
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د قيادات في الشرعية والحزام األمني تقو

 مسلسل البسط على األراضي في عدن

 تستمر عصابات البسط على ممتلكات الدولة والمواطنين في نشاطاتها تحت غطاء أمني وبدعم قيادات في 
.  الحزام األمني وأخرى تابعة للشرعية  

وكشف القائم بأعمال مدير مديرية الشيخ عثمان ، علي عبد المجيد علي عن عمليات بسط تقوم بها عصابات 
،  السطو على متنفسات للدولة  

ووجه القائم بأعمال المديرية قائد المنطقة السادسة ومدير قسم شرطة الممدارة بسرعة إيقاف عملية البسط 
.  بالممدارة 665على متنفسات عامة في وحدة الجوار رقم   

بعة لقوات األمن إلى ذلك قالت مصادر محلية أن عمليات البسط تتم بإشراف ودعم من قبل أطقم عسكرية تا
.  وأخرى للحزام األمني  

في حين قالت مصادر محلية أخرى أن الممتنفسات التي يتم البسط عليها من قبل متنفذين مخصص إلنشاء 
.  مقبرة  

.  لتابعة للشرعية بالتورط في البسط على هذه األراضيوتستمر أعمال البسط على الممتلكات العامة والخاصة وسط اتهامات أبناء المدينة لقيادات في الحزام األمني واألجهزة األمنية ا  

 

  

  

صحافية مصرية تهاجم المجلس 
 اإلنتقالي وتصف قياداته بالعبيد

شنت الصحافية المصرية سهى البغدادية هجوما الذعا على المجلس 
 .االنتقالي ، متهمة إياه بمحاولة اغتيالها العام الماضي

ي الشأن الجنوبي ،في منشور واتهمت الصحافية البغدادي الباحثة ف
المجلس االنتقالي بتشويه سمعتها ” فيسبوك“على صفحتها 

ومحاولة اغتيالها على خلفية القبض على القيادي في الحزام األمني، 
يسران المقطري، في شقة بالقاهرة داهمها األمن المصري ،حيث 

 وجد بداخلها كميات كبيرة من المخدرات، إضافة إلى عدد من بائعات
 الهوى، وتم ترحيل المقطري عقب تلك الفضيحة بوساطة إماراتية

وتأتي محاولة اغتيال الصحفية البغدادي من قيادات تابعة للمجلس 
االنتقالي وتشويه سمعتها عقب القبض على القيادي يسران المقطري 

في شقة مصر داخلها مخدرات وبائعات الهوى ، وسط اتهامات 
مقطري في القاهرةاالنتقالي بتسريب فضيحة ال . 

أن المجلس االنتقالي ال يمثل إال نفسه وحاشيته، ” وقالت البغدادي:
، في إشارة إلى تبعيتهم لدولة اإلمارات، ”العبيد”واصفة إياهم بـ

 .ومحاولة تسويق المجلس على أنه الممثل الوحيد للقضية الجنوبية
ية وكانت مصادر إعالمية ذكرت أن حمالت تشويه الصحافية المصر

 91١8ابريل  8وصلت حد تهديدها بالقتل، ومحاولة اغتيالها يوم 
على يد فرد تابع لقائد كتيبة مكافحة اإلرهاب في الحزام األمني بعدن، 

يسران المقطري، وحسب المصادر فإن ذلك الفرد هو نجل إحدى 
القياديات بالمجلس االنتقالي الهاربة في أوروبا، والتي تدعى انتصار 

لهدالى، وعقب محاولة االغتيال تعرضت البغدادي لتهديد علي مسعد ا
من المستشارة الثقافية في السفارة اليمنية بالقاهرة، عائشة 

العولقى، للعمل على تهريب الولد الذى حاول اغتيالها، والذي تم 
إقناعها بأنه مختل عقلياً ليتضح في ما بعد أنه أحد أفراد الحزام 

ي عدناألمني المدعوم إماراتياً ف . 
شنت الصحافية المصرية سهى البغدادية هجوما الذعا على المجلس 
 .االنتقالي التابع لإلمارات، متهمة إياه بمحاولة اغتيالها العام الماضي
واتهمت الصحافية البغدادي الباحثة في الشأن الجنوبي ،في منشور 

المجلس االنتقالي بتشويه سمعتها ” فيسبوك“على صفحتها 
يالها على خلفية القبض على القيادي في الحزام األمني، ومحاولة اغت

بالقاهرة داهمها األمن المصري ،حيث يسران المقطري، في شقة 
وجد بداخلها كميات كبيرة من المخدرات، إضافة إلى عدد من بائعات 

 .الهوى، وتم ترحيل المقطري عقب تلك الفضيحة بوساطة إماراتية
لبغدادي من قيادات تابعة للمجلس وتأتي محاولة اغتيال الصحفية ا

االنتقالي وتشويه سمعتها عقب القبض على القيادي يسران المقطري 
في شقة مصر داخلها مخدرات وبائعات الهوى ، وسط اتهامات 

 .االنتقالي بتسريب فضيحة المقطري في القاهرة
أن المجلس االنتقالي ” وقالت البغدادي المتخصصة بالشأن الجنوبي:

، في إشارة إلى ”العبيد”إال نفسه وحاشيته، واصفة إياهم بـال يمثل 
تبعيتهم لدولة اإلمارات، ومحاولة تسويق المجلس على أنه الممثل 

 .الوحيد للقضية الجنوبية
وكانت مصادر إعالمية ذكرت أن حمالت تشويه الصحافية المصرية 

 91١8ابريل  8وصلت حد تهديدها بالقتل، ومحاولة اغتيالها يوم 
ى يد فرد تابع لقائد كتيبة مكافحة اإلرهاب في الحزام األمني بعدن، عل

يسران المقطري، وحسب المصادر فإن ذلك الفرد هو نجل إحدى 
القياديات بالمجلس االنتقالي الهاربة في أوروبا، والتي تدعى انتصار 
علي مسعد الهدالى، وعقب محاولة االغتيال تعرضت البغدادي لتهديد 

الثقافية في السفارة اليمنية بالقاهرة، عائشة  من المستشارة
العولقى، للعمل على تهريب الولد الذى حاول اغتيالها، والذي تم 
إقناعها بأنه مختل عقلياً ليتضح في ما بعد أنه أحد أفراد الحزام 

.  األمني في عدن . 

خبير اقتصادي يحذر : الوديعة السعودية اوشكت 
منهاعلى اإلنتهاء دون اإلستفادة   

دفعة  96قال الخبير االقتصادي أرسالن الجبيري أن الوديعة السعودية شارفت على االنتهاء ، مشيرا الى سحب 
م بدون اي خطة لالستفادة من الدعم الخارجي بشكل عام والدعم السعودي بشكل خاص 91١2منها حتى يوليو 

المعيشة في ظل حكومة فاسدة، وقال: أن تدهور العملة منعطف خطير يهدد الشعب بالجوع وغالء  . 
م تلقى البنك 91١8في يناير “وبين الجبيري كيف تحرك لوبي الفساد للحصول على الوديعة السعودية ، وقال : 

المركزي اليمني عدن بتعهد المملكة العربية السعودية بإيداع ملياري دوالر وديعه سعودية في حساباته 
لى اكبر قدر من مبلغ الوديعة ولم يستفد من مزايا الدعم السعودي الخارجية ، فتحرك لوبي الفساد للحصول ع

مليون دوالر منحة من الملك سلمان  911المتكرر منها مليار دوالر دعم للحفاظ على استقرار االقتصاد اليمني و
عودية لدعم االقتصاد اليمني بحيث واصل لوبي الفساد عاداته السابقة في النهب وعمل خطط لتبديد الوديعة الس

 .”الجديدة
م قدمت 91١8المملكة العربية السعودية وضعت شروط لالستفادة من الوديعة وفي مارس من العام “وتابع : 

المملكة العربية السعودية ملياري دوالر وديعة للبنك المركزي اليمني عدن من اجل وضع حلول توقف عملية 
بلغ الستيراد المواد االساسية فقط وبحيث ان الحكومية انهيار الريال اليمنيبحيث خصصت الوديعة السعودية الم

ال تمتلك أي مقومات النجاح فقد جعلت السعودية عملية موافقة السحب من الوديعة عبر مؤسسة النقد العربي 
 .السعودي

شروط الوديعة السعودية لم تروق لــ لوبي الفساد بحيث حاول المركزي اليمني العمل بشكل بواب يحرس مبنى  
ب فقط بحيث استمر عمل البنك المركزي في تثبيت سعر در المليارات ولكن قيد حركة عملة في فتح واغالق البايُ 

الصرف للمواد االساسية والسحب من الوديعة السعودية بشكل مستمر ولم يستفيد من الدعم من خالل تحسين 
لد ومكافحة الفساداالداء في ادارة الكتلة النقدية للريال اليمني وتحصيل ايرادات الب ”. 

دفعه منها حتى  96في الوقت الحالي اوشكت الوديعة السعودية على االنتهاء بحيث تم سحب “ولفت الجبيري :  
م بدون اي خطة لالستفادة من الدعم الخارجي بشكل عام والدعم السعودي بشكل خاص ،بحيث 91١2يوليو 

لاير مقابل  581يام الماضية فقد وصل سعر الصرف الى ظهرت عالمات عودة الريال اليمني لالنهيار خالل اال
 .”الدوالر وحكومة الفساد في سبات عميق

معين عبدالملك وحكومته والتي من مهامها الخدمات “وعن الحكومة وعملها في تبديد األموال قال الجبيري :  
كومة السابقة وسعت حسب ما تم التصريح به لم تمارس عملها كما كان يرجى منها بحيث مارست عمل الح

 .”للتلميع االعالمي وتبديد االموال وصرفها تحت مبررات دعم النازحين والحروب في مناطق معينة
اذا لم يتحرك الشعب القتالع حكومة معين الفاسدة سيستمر االنهيار االقتصادي والفساد المالي “واضاف : 

.  والمحسوبية وسوء الخدمات اكثر من السابق ”. 

فيصل علوي“مسؤول في الشرعية يتحرش بإبنة الفنان الراحل  ” 

اتهمت ابنة الفنان الجنوبي الراحل  فيصل علوي 
مسئول في الحكومة الشرعية بالتحرش بها 

 ومغازلتها بعد تواصله معها لطباعة كتبا عن قصة
 .حياة والدها

ان مسئول في ” عنود فيصل علوي“وقالت 
الحكومة الشرعية طلب من تأليف كتاب عن والدها 
الفنان الكبير فيصل علوي وطلب منها ارساله الى 
الرياض كما طلب وثائق وملف ووعدهم باهتمام 

وزارة الثقافة باسرة الفنان علوي اال انه تحول الى 
 . عاشق ومتحرش

حتها بتويتر :مسئول من حق الشرعية طلب مني كتاب تم تأليفه بشأن وكتبت عنود فيصل علوي على صف
الفنان فيصل علوي ورسلنا له الكتاب الى الرياض وطلب ملف ووثائق ويوعدنا من حين آلخر اهتمام وزارة 

 .الثقافة باسرة الفنان
الشرعية على  وأضافة:اخر شي قلبها عشق ومعشاقة وغراميات عملت له بلوك وستين لعنة وقلت لن تنتصر

.  الحوثي وهذا تفكيرهم  


