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م 1212 \ 21 \ 21 واالربعىن  السادسلعدد ا  

منها عودة المركزي الى 
صنعاء..ناشطٌن ٌطرحون على 

التحالف عدة حلول لضمان انهٌار 
 العملة

 

زمة الوقود مفتعلة بعدن ومصدر أ
 مسؤول ٌكشف الجهة المسؤولة

 
 

اصرار سعودي على اخراج قوات 
الشرعٌة واإلنتقالً من مدن 

 الجنوب..من البدٌل؟
 

اإلنتقالً ٌخضع لتهدٌدات السعودٌة 
 وٌسحب قواته من جبهات أبٌن

 

 املشهد اجلنىبي األول

 ,, حصاد األسبىع ,,
 

مسلحٌن للشرعٌة ٌحاصرون مقر 
 قوات التحالف فً شبوة

 



 
              

 

 2صفحه 

اإلَزقبنٍ َخضغ نزهذَذاد 
انسؼىدَخ وَسحت قىاره يٍ 

 ججهبد أثٍُ

استجابت قوات اإلنتقالً الجنوبً للضغوط السعودٌة وانسحبت 

من مواقعها فً جبهات الشٌخ سالم والطرٌة بعد ٌوم من اعالنهم 

رفض االنسحاب حتى تفرض السعودٌة عقوبات على ملٌشٌا 

 .الشرعٌة التً شنت هجمات شرسة خالل االٌام الماضٌة

ء من وقالت مصادر عسكرٌة ان اللجنة السعودٌة سحبت جز

قوات الشرعٌة من شقرة الى لودر بضغوط وتهدٌد من القٌادات 

 .السعودٌة

وحسب المصادر ان قوات االنتقالً رفضت فً بداٌة االمر 

االنسحاب اال ان اللجنة السعودٌة هددت قٌادات االنتقالً 

 .باخراجها من عدن وتسلٌمها للشرعٌة

قالً من وٌنص اتفاق الرٌاض على اخراج قوات الشرعٌة واالنت

شبوة وعدن واستبدالها بقوات سعودٌة تفرض السٌطرة على 

 كامل محافظات الجنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

يهُشُب انشزػُخ رؼذة انطبنت راجٍ 
ىَهب ثشجىحفٍ احذ سج  

كشفت مصادر مطلعة عن تعذٌب ملٌشٌا الشرعٌة اإلخوانٌة 

الطالب راجً سالم علوي، المختطف من محل إقامته فً مدٌنة 

 .عتق

وقالت إن الطالب وصل إلى مقر البحث الجنائً الخاضع للملٌشٌا 

 .اإلخوانٌة، مؤكدة أن على جسده عالمات تعذٌب واضحة

نفط والمعادن، وقع فً معتقل وأوضحت أن تعذٌب طالب كلٌة ال

القوات الخاصة بمعكسر الشهداء الخاضع للملٌشٌا اإلخوانٌة 

 .اإلرهابٌة

وأكدت المصادر أن الطالب ضحٌة التعذٌب، طرٌح األرض بمقر 

البحث الجنائً وغٌر قادر على الوقوف، مشٌرة إلى تعرضه 

 .لتعذٌب وحشً

فً مدٌنة  واختطفت ملٌشٌات الشرعٌة اإلخوانٌة اإلرهابٌة،

عاًما( من غرفة  52عتق، ٌوم امس االحد، الطالب راجً )

 .إقامته بأحد الفنادق

 

 

نحج..اثُبء يذَزَخ حجُم ججز َهذدوٌ ثقطغ انطزَق 
 انزاثظ ثٍُ انشًبل وانجُىة

الطرٌق ردا على تجاهل الحكومة لغالء االسعار وانعدام الخدمات هّدد أبناء مدٌرٌة حبٌل جبر فً محافظة لحج بقطع   

 .الرئٌس الرابط بٌن المحافظات الجنوبٌة والشمالٌة

وقال بٌان صادر من أبناء مدٌرٌة حبٌل أنهم سٌلجأون إلى احتجاز ومنع جمٌع القواطر والمركبات العامة من المرور 

 .فً الطرٌق العام ، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائٌة

بر ال ٌستطٌعون تحمل ارتفاع األسعار التً وصفوها بالجنونٌةوأوضح البٌان أن أبناء حبٌل ج . 

لاير(، فٌما ارتفعت أسعار  55222وقال المواطنون أن سعر الكٌس الدقٌق السنابل والمطحون ٌباع فً المدٌرٌة بـ)

كر واألرز إلى عنان السماء، حد قولهم  .بقٌة السلع األخرى مثل السُّ

ٌر من األسر ال تملك مرتبات وتعتمد بصورة أساسٌة على المواشً لتوفٌر لقمة ولفت المواطنون إلى أن هناك الكث

العٌش.. ُمطالبٌن الجهات الُمختصة فً حكومة الشرعٌة والسلطة المحلٌة بسرعة حل المشكلة واتخاذ اإلجراءات ضد 

قضٌة الغالء الفاحش فً السلع  الُمخالفٌن من التجار، محّذر أبناء مدٌرٌة حبٌل جبر من ثورة جٌاع ، إذا لم تتم معالجة

 .والمواد الغذائٌة

مصارف وكالء برنامج الغذاء العالمً، احتجاجاً على استبعادهم من المساعدات  وكان مواطنون قد أغلقوا قبل أٌام 

 .األممٌة

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصزار سؼىدٌ ػهً اخزاج قىاد انشزػُخ 
 واإلَزقبنٍ يٍ يذٌ انجُىة..يٍ انجذَم؟

ف العربً الٌوم الخمٌس استٌفاءه كافة الترتٌبات الالزمة لتنفٌذ آلٌة تسرٌع اتفاق الرٌاض اعتباراً من الٌوم اعلن التحال

وسط اتهامات للتحالف بمحاولة االلتفاف على الشرعٌة واإلنتقالً واخراج قواتهم من مدن الجنوب لتسهٌل سٌطرة 

 .القوات السعودٌة واألجنبٌة علٌها

قوات التحالف ستتولى اإلشراف على تنفٌذ فصل القوات العسكرٌة فً محافظة أبٌن وإعادة  نوقالت مصادر مطلعة ا

 انتشارها للجبهات، وتولً قوات التحال اإلشراف على إخراج القوات العسكرٌة من مدٌنة عدن

دام قوات وجاء هذا اإلعالن وسط زٌارات أجنبٌة مكثفة لحضرموت والمهرة وعدن وشبوة واتهامات للسعودٌة باستق

 .برٌطانٌة وامرٌكٌة الى المهرة

واكدت زٌارة السفٌر األمرٌكً للمهرة ووصول بارجة امرٌكٌة الى مٌناء عدن ضلوع السعودٌة واإلمارات فً مخطط 

 ٌهدف لتسلٌم الجنوب لألمرٌكان والبرٌطانٌٌن بعد اخراج قوات الشرعٌة واإلنتقالً من مدن الجنوب الى جبهات الشمال

 

 

 

 



 
              

 

 3صفحه 

سيخ انىقىد يفزؼهخ ثؼذٌ ويصذر أ
 يسؤول َكشف انجهخ انًسؤونخ

تشهد مدٌنة عدن ازمة وقود غٌر مسبوقة، دخلت  

ٌومها الثالث، وسط اغالق تام لمحطات بٌع الوقود الحكومٌة 

 .والخاصة وندرة تواجده فً السوق السوداء

وكشف مصدر مسؤول فً شركة النفط عدن عن سبب األزمة 

المركزي الٌمنً مصارفة قٌمة المشتقات مؤكدا رفض البنك 

النفطٌة تسبب باالزمة الراهنة، محذرا من ارتفاع كبٌر فً سعر 

الوقود فً حال لجأت الشركة للشراء دون مصارفة من قبل البنك 

 .المركزي

وجاءت األزمة ضمن اإلستهداف الممنهج للمجتمع من قبل 

تالحكومة والتحالف الذٌن فرضو انعدام تام للخدما  

 

 

 

 

 

 

 

 

ػذٌ..اقزحبو يُشل يىاطٍ فٍ ثُز 
 أحًذ ورزوَغ انُسبء واألطفبل

لاٌد ِصادس ِذٍٍح اْ لٛج إٍِٔح ذاتعح ٌٍذضاَ األًِٕ الرذّد 

ِٕضي ِٛاطٓ فً تٍش ادّذ تعذْ ٚلاِد تادشاق سٍاسج ِاٌه اٌثٍد 

 .ٚاعرماي افشادٖ اِاَ إٌساء ٚاألطفاي

ثٍٍٗ اٌخظٍشٖ فً ِشائخ ٚأعٍاْ ل ٚاسرٕىش تٍاْ صادس عٓ 

ِالاِد تٗ لٍادٖ اٌىرٍثح اٌشاتعح فً اٌٍٛاء  اٌصثٍذح اسرٕىشخ فٍٗ 

اٌصاٌس دعُ ٚإسٕاد ِٓ ذٙجُ ٚذشٌٚع إٍَِٓ ِٓ اٌعضي ٚوثاس 

ٚإطالق اٌشصاص تشىً عشٛائً ٚتطش  اٌسٓ ؛ٚاٌرٙجُ عٍٍُٙ 

 .اٌعسىش دْٚ ٚجٗ دك

اٌذضاَ  ٚلاي اٌثٍاْ أْ لٛاخ ذاتعح ٌٕثًٍ اٌّشٛشً اٌمٍادي فً

األًِٕ لاِد تإطالق اٌشصاص ٚاخرطاف اٌّٛاطٍٕٓ ِٓ أتٕاء 

 .لثائٍٕا دْٚ ٚجٙٗ دك إٌى ِىاْ ِجٙٛي ال ٔعشف عُٕٙ

ٚاذُٙ اٌثٍاْ لٛاخ اٌذضاَ األًِٕ تجٍة اٌفٛضى ٚاٌذِاس 

تّّاسساذُٙ ٚأرٙاواذُٙ تذك اٌّٛاطٍٕٓ, الفرا إٌى أْ ٔثًٍ 

اخ اٌثٍٛخاٌّشٛشً ِٓ ذٙجُ دْٚ ٚجٗ دك ٚأرٙان دشِ . 

وّا اذُٙ اٌثٍاْ اٌّشٛشً ٚعٕاصشٖ تٕٙة أساضً اٌّٛاطٍٕٓ 

 .ذذد ذٙذٌذ اٌسالح ٚاسرخذاَ اٌمٛج

ٚطاٌة اٌثٍاْ لٍادج االٔرماًٌ تٛلف أرٙاواخ لٍاداذٗ ٚعٕاصشٖ 

 .ضذ اٌّٛاطٍٕٓ اٌعضي ِٚذاسثح اٌّعرذٌٓ

 

حكىيخ يؼٍُ رىاجه انكبرثخ االقزصبدَخ ثزىسَغ 
ًسؤونُخ ػهً اِخزٍَاالرهبيبد وإنقبء ان  

تعٌش العاصمة عدن وباقً المحافظات الجنوب، منذ سنوات أوضاعاً إقتصادٌة بالغة السوء، تزاٌدت حدتها  

 .مؤخرا، بفعل اإلنهٌار الجنونً المتسارع فً قٌمة العملة المحلٌة، مقابل إستقرارها النسبً بمناطق سٌطرة الملٌشٌات

فً الوقت الحالً بالبحث عن حلول لتخفٌف تلك األزمات التً طحنت الشعب ، قدر  وال تبدو الحكومة الشرعٌة، مكترثة

 .إهتمامهم بتوزٌع اإلتهامات وإلقاء المسؤولٌة على اآلخرٌن

وبدال من وضع حلول اقتصادٌة ، اتجه معٌن عبدالملك رئٌس الحكومة التهام جماعة الحوثً، التً تعٌش مناطقهم 

التسبب تدهور األوضاع اإلقتصادٌة واإلنسانٌة بالبلداستقرارا للعملة واالقتصاد ب . 

وتزاٌدت فً اآلونة األخٌرة معاناة السكان المحلٌٌن المعٌشٌة نتٌجة إرتفاع حاد فً أسعار السلع الغذائٌة والدوائٌة، 

ستمرار هذا بعدما واصل اللاير الٌمنً إنهٌاره المخٌف، لٌصل أدنى مستوى له عبر التارٌخ، وسط توقعات إقتصادٌة بإ

 .التدهور نحو مستوٌات أكثر سوءاً خالل األسابٌع القادمة

مشٌراً إلى الخطط المعدة التً ستنفذها الحكومة الجدٌدة فور تشكٌلها، فً الجوانب االقتصادٌة واإلنسانٌة، وفً 

المالٌة واالقتصادٌة واإلدارٌةمقدمتها التركٌز على وضع حد لتدهور العملة الوطنٌة وتنفٌذ االصالحات  . 

غٌر أنه لم ٌتطرق لضمانات نجاح تلك الخطط مستقبال، كما لم ٌشر إلى األسباب التً منعت حكومته من إجراء تلك 

 .اإلصالحات خالل فترة والٌته األولى قبل اكثر من سنتٌن

ائة من قٌمتها خالل سنوات الحرب بالم 522وكانت تقارٌر رسمٌة سابقة أشارت إلى أن العملة الٌمنٌة فقدت نحو 

 .المشتعلة فً البلد منذ ست سنوات

فً حٌن تتزاٌد المخاوف الدولٌة واألممٌة من مخاطر حدوث مجاعة وشٌكة قد تعصف بمالٌٌن المواطنٌن، فً ظل 

 معاناة أكثر من ثلثً السكان، من إنعدام األمن الغذائً

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د انشزػُخ ثزىجُهبد رئبسُخ ودػى سؼىدٌ..قىا
 رسزؼذ إلقزحبو يذَُخ ػذٌ

وشفد ِصادس عسىشٌح ِطٍعح , أْ لٛاخ اٌذّاٌح اٌشئاسٍح ِسٕٛدٚ تٍٍّشٍا ِٓ دضب اإلصالح ٚلثائً ذُ اسرمذاُِٙ ِٓ 

 . ِأسب ٌسرعذْٚ ٌشٓ أوثش عٍٍّح عسىشٌح عٍى ِذافظح عذْ تّساعذج اٌمٛاخ اٌسعٛدٌح

ِذٌٕح عذْ تعذ ساعاخ ِٓ ِذاصشج لٛاخ االٔرماًٌ ٌٍمٛاخ اٌسعٛدٌح جاء رٌه عمة ذٙذٌذ اٌمٛاخ اٌذىٍِٛح تالرذاَ 

 . داخً ِعسىش٘ا فً اٌّذٌٕح اٌسادٍٍح

ِشاج اٌعٍّذ ِذّذ عًٍ جثش ذٛعذ تإلرذاَ ِذٌٕح عذْ ٚطشد لٛاخ االٔرماًٌ :9ٚأفادخ اٌّصادس تأْ لائذ اٌٍٛاء  . 

,ِشٍشا اٌى أْ اإلٔرماًٌ ٌذاٚي ذصفٍح   اًٌ اٌّذعِٛحٚأضاف اٌّصذس أْ اٌعٍّذ جثش أوذ أْ لٛاذٗ سرسذك لٛاخ االٔرم

 . دساتاخ إلٍٍٍّح فً إشاسج اٌى أْ ذذشواذٙا ذأذً تإٌعاص ِٓ أتٛظثً

ٚأٚضخ اٌّصذس أْ اٌمٛاخ اٌسعٛدٌح سرمف إٌى جأة لٛاخ اٌششعٍح فً ٘زٖ اٌعٍٍّح اٌعسىشٌح سدا عٍى لٍاَ لٛاخ 

ٌح اٌثشٌمحاإلٔرماًٌ تّذاصشج لٛاذٙا فً ِعسىش٘ا تّذٌش . 

 .ٚاضافد اٌّصادس أْ اٌشٌاض ِسرعذج ٌٍشد عٍى االٔرماًٌ ٚاإلِاساخ اصاء ذٍه اٌرذشواخ

 

 



 
              

 

 4صفحه 

يُهب ػىدح انًزكشٌ انً صُؼبء..َبشطٍُ 
َطزحىٌ ػهً انزحبنف ػذح حهىل نضًبٌ 

 اَهُبر انؼًهخ

خوفا من زٌادة تدهور العملة وانهٌار االقتصاد الذي سٌخلف 

خرج ناشطٌن   اهو حاصل حالٌاكوارث ومجاعة اكثر مم

وصحفٌٌن جنوبٌٌن عن صمتهم طارحٌن حلول لوقف االنهٌار 

 والعمل على تحسٌن االقتصاد

وعلى هذا الضوء دعاء صحفً جنوبً التحالف العربً 

والحكومة الشرعٌة إلنقاذ العملة الٌمٌنة من اإلنهٌار أو إعادة 

 .البنك المركزي الى العاصمة صنعاء وتجنٌبه الصراع

أن هناك ثالثة ” فتحً بن لزرق“وقال الصحفً الجنوبً 

 .حلول إلنقاذ العملة الٌمنٌة

ووبخ بن لزرق التحالف العربً بتحمل المسؤولٌة لكاملة 

بعتباره مسٌطر على المناطق المحررة والقٌام بدوره تجاه 

 . انهٌار العملة

اما :”وأوضح بن لزرق فً تغرٌدة له على صفحته فً توٌتر 

تحمل التحالف مسئولٌته وٌقوم بدعم العملة طالما وهو وان ٌ

 .من ٌسٌطر على المحافظات المحررة

كما طالب من التحالف بإعادة الرئٌس والحكومة حتى تتحمل 

 .مسئولٌتها

وإقترح بن لزرق أن ٌتم اعادة البنك المركزي الى صنعاء 

 .وتعود له إدارته السابقة وٌتم تجنٌبه الصراع

أن المدٌنة تتجه   إلعالمً العدنً أسامة عدنانوقال الكاتب وا

نحو مجاعة ُمخٌفة فً ظل الظروف الصعبة والحرجة التً 

 ُتمر بها منُذ فترة طوٌلة بسبب الصراعات الحاصلة.

وأكد عدنان فً تدوٌنة له نشرها على حائط صفحته 

 ٠222فً عدن الكٌلو البطاط ٌكلف المواطن ” توٌتر”بموقع

مك الذي ٌطلق علٌه أسعاره بشكل مخٌف.لاير ناهٌك عن الس  

وٌرى أسامة أن األطراف الُمتصارعة فً عدن لم ٌبقوا ألهل 

عدن حتى اللقمة التً ٌأكلونها فٌدفعون بها نحو مجاعة 

 مخٌفة.

وأشار عدنان إلى أن كل ذلك ٌحدث تحت إشراف داخلً 

والشرعٌة وبقٌادة التحالف العظٌم! علٌهم جمٌعاً لعنات كل 

األحٌاء منهم واألموات.الشعب   

أثٍُ..يؼبرك شزسخ ثٍُ يهُشُب 
انشزػُخ وقىاد اإلَزقبنٍ فٍ 

 سَججبر

ذسرّش اٌّعاسن تٍٓ ٍٍِشٍا اٌششعٍح ٚاإلٔرماًٌ فً أتٍٓ ِٕز 

 .صثاح اٌٍَٛ ٚدرى اٌٍذظح ٚسمٛط لرٍى ٚجشدى ِٓ اٌطشفٍٓ

ٚلاٌد ِصادس عسىشٌح اْ اٌّعاسن عٍى اشذ٘ا تٍٓ االٔرماًٌ 

ششق ِٕطمح صٔجثاس دٍس تذأخ ٍٍِشٍا اٌششعٍح ٚاٌششعٍح 

 .تاٌٙجَٛ صثادا

ٚذشٓ ٍٍِشٍا اٌششعٍح ٘جّاخ ششسح ِٕز خّسح اٌاَ فً 

ِخرٍف جثٙاخ أتٍٓ ِذاٌٚح اٌسٍطشج عٍى ٚاٌرمذَ ٔذٛ عذْ 

  ٌٍسٍطشج عٍٍٙا تذعُ سعٛدي

انُقُت: انقىاد انجُىثُخ َفذد أكجز يحزقخ ِنُبد 
 يهُشُب اإلخىاٌ فٍ أثٍُ

إٌمٍة ِذّذ إٌمٍة, اٌّرذذز اٌشسًّ تاسُ جثٙاخ ِذٛس أتٍٓ,اْ ِا دذز فً أتٍٓ ٘ٛ ِٙاجّح اٌماعذج ٌٕمطح إٍِٔح ذاتعح  لاي

ِٓ عٕاصش اٌذضاَ األًِٕ , أصثذد اٌٍٍّشٍاخ ذرذشن تىً  6ٌٍذضاَ األًِٕ تٍٛدس تصالشح اذجا٘اخ ٚأسفش اٌٙجَٛ عٓ اسرشٙاد 

اخ االخٛأٍح ٚخظ اٌٛصً تٍٓ اٌعاَ ٚاٌّذْ اٌرً ذسٍطش عٍٍٙا فً أتٍٓ عٛضا أٔٙا ذشذذي دشٌح ِسٕٛدج ذآٍِ واًِ ِٓ اٌٍٍّشٍ

 .”اٌثذي اٌعسىشٌح ٚصٛال إٌى أتٍٓ

ٚاوذ إٌمٍة األعّاي اٌرً دذشد ً٘ جضء ِٓ ذثادي األدٚاس ٚاٌّصاٌخ تٍٓ ذٕظٍُ اٌماعذج ٚاٌٍٍّشٍاخ االخٛأٍح ٌرصفٍح دساتاذٙا 

 .”ِع اٌذضاَ األًِٕ

لٛاذٕا اٌّسٍذح اٌرً ذرٛاجٗ ِع اٌٍٍّشٍاخ االخٛأٍح فً جثٙح شمشج ً٘ ِعٌٕٛاخ ِشذفعح ”ٌٕٛاخ اٌّماذٍٍٓ لاي إٌمٍة..ٚعٓ ِع

ٚتجا٘ضٌح عاٌٍح ٌصذ اٌٍٍّشٍاخ, ٚذعًّ تشىً ًٌِٛ عٍى اسرٕضاف اٌٍٍّشٍاخ تأعذاد٘ا اٌثششٌح ٚخشٚجٙا تأوثش اٌخسائش ِٕٚز 

اْ ذٍمد اٌٍٍّشٍاخ دسٚسا لاسٍح تضشتاخ اٌمٛاخ اٌجٕٛتٍح أِس ٘ذٚء دزس ٌسٛد جثٙاخ اٌمراي تعذ ”. 

ساعح اٌرً ِضد ٔفزخ اوثش ِذشلح ٌٍَاخ اٌٍٍّشٍاخ االخٛأٍح اإلس٘اتٍح عٛضا إٔٙا وأد ِجضسج ٌعٕاصش٘ا  89خالي “ٚأضاف 

 .”اإلس٘اتٍح ِٓ ذٕظًٍّ اٌماعذج ٚداعش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جبيؼخ ردا ػهً جزًَخ اغزُبل ػًُذ رزثُخ انضبنغ..
 ػذٌ رؼهق انذراسخ

تضامنا مع كلٌة التربٌة بالضالع اعلنت جامعة عدن، تعلٌق الدراسة غداً الثالثاء، تنفٌذا لقرار مجلس الجامعة فً اجتماعه 

 .اإلستثنائً للوقوف أمام جرٌمة اغتٌال الدكتور/ خالد عبده الحمٌدي عمٌد كلٌة التربٌة الضالع

ضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة لتنفٌذ وقفة احتجاجٌة غدا، للتندٌد بالجرٌمة و المطالبة ودعت عمادة كلٌة الطب الٌوم، أع

 .بسرعة ضبط الجناة

وعبرت عمادة الكلٌة عن أسفها الشدٌد للحمالت الدعائٌة المغرضة التً ُتطلق هذه األٌام ضد جامعة عدن بكلٌاتها وأساتذتها 

صفاً واحداً مع كل ما ورد فً بٌان مجلسبشكل ٌومً ومرٌب.. مجددًة التأكٌد بالوقوف   

 

 
 
 
 
 
 
 

 يسهحٍُ نهشزػُخ َحبصزوٌ يقز قىاد انزحبنف فٍ شجىح

لاٌد ِصادس خاصح تاْ ِجاٍِع ِسٍذح ذاتعح ٌٍششعٍح ٍٍِٚشٍا اإلصالح لذِد ِٓ ِأسب ذذاصش ِمش لٛاخ اٌرذاٌف اٌعشتً 

 . تّعسىش اٌعٍُ شّاي ششق ِذٌٕح عرك

خ االفشاد ٚاالطمُ لذِٛا ِٓ ِذافظح ِأسب داصشٚا اٌّعسىش اٌساتك ٌٍٛاء اٌخاِس ٔخثح شثٛأٍح ٚاوذخ اٌّصادس تاْ عششا

 . تّٕطمٗ اٌعٍُ ِذٌشٌٗ جشداْ ِذافظح شثٛج

 . ٌزوش اْ ِعسىش اٌعٍُ تاخ داٌٍا ٘ٛ اٌّمش اٌشئٍس ٌمٛاخ اٌرذاٌف اٌعشتً ٚاٌذًٌٚ ٌّىافذح االس٘اب ٚاٌرطشف تاٌّذافظح

 



 
              

 

 5صفحه 

نشزػُخ..األحًز َشٍ خالفبد رؼصف ثب
 هجىو حبد ػهً انزئُس هبدٌ

كشف سٌف الحاضري المقرب من علً محسن األحمر فً 

تغرٌدة على حسابه فً توٌتر أن السفٌر السعودي محمد آل جابر 

والذي ٌعد الحاكم الفعلً لمناطق الجنوب اجتمع بنجل الرئٌس 

هادي، ناصر عبدربه، ومدٌر مكتبه عبدهللا العلٌمً وناقش 

عهما الخالفات حول منصبً المالٌة والداخلٌة فً الحكومة م

 .المختلف على تشكٌلها بٌن هادي واالنتقالً

وحسب ما نشره الحاضري رئٌس تحرٌر صحٌفة اخبار الٌوم 

التابعة لمحسن، فإن الجابر ابلغ ناصر والعلٌمً أن المملكة 

 اختارت محسن الداعري وزٌراً للداخلٌة وسالم بن برٌك وزٌراً 

 .للمالٌة

وفً إشارة إلى رفض اإلصالح تلك الترشٌحات كونها من خارج 

الحزب، شن الحاضري هجوماً على من وصفها بالقٌادات التً 

انحنت للسفٌر، فً إشارة واضحة إلى الرئٌس هادي والذي 

ستمرر السعودٌة اسمً المرشحٌن للحقٌبتٌن الوزارٌتٌن عن 

ا الهجوم ٌتحدث بلسان طرٌقه، وٌرى مراقبون إن الحاضري بهذ

محسن، ما ٌعنً أن الهجوم موجه من محسن إلى هادي بشكل 

 .مباشر

 

 

 

 

 

 

انضبنغ..احزجبجبد شؼجُخ رُحًم 
االَزقبنٍ وانشزػُخ يسؤونُخ 

 اسزًزار االغزُبالد

استنكارا للعملٌات اإلرهابٌة فً الضالع بشتى انواعها نظم 

وقفة احتجاجٌة  أكادٌمً ومدرسً وطالب كلٌة التربٌة بالضالع

للتندٌد باغتٌال عمٌد كلٌة التربٌة بالضالع الدكتور خالد عبده 

 .الحمٌدي

ورفع المشاركون خالل الوقفة االحتجاجٌة صور العمٌد خالد ، 

مطالبٌن بتطبٌق العدالة والقصاص الشرعً بمرتكبً جرٌمة 

 .االغتٌال

وحمل المحتجون ، االنتقالً الجنوبً والشرعٌة مسؤولٌة 

بض على القتلة وضبط األمن فً المحافظة التً تشهد عملٌات الق

 .اغتٌاالت واسعة

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا عمٌد كلٌة التربٌة الدكتور خالد 

 .عبده الحمٌدي وأردوه قتٌال على الفور

وتشهد الضالع انفالت أمنً وعملٌات اغتٌاالت واسعة فً ظل 

 .سٌطرة االنتقالً والشرعٌة

 

فٍ شىارع سقطزي رطبنت االَزقبنٍ ثؼذو احزجبجبد 
 احزكبر انًشزقبد انُفطُخ

محاولٌن توفٌر المشتقات النفطٌة لهم قطع محتجون الٌوم االثنٌن ، الشوارع الرئٌسٌة فً مدٌنة حدٌبو عاصمة  

لهممحافظة سقطرى، احتجاجا على احتكار المشتقات النفطٌة من قبل المجلس االنتقالً الجنوبً وعدم توفٌرها  . 

 .و قام المحتجون بقطع الشارع المؤدي إلى محطة أدنوك اإلماراتٌة ومنعوا سٌارات اإلمارات من المرور

 .وتأتً هذه االحتجاجات عقب قرار االنتقالً الجنوبً بإغالق محطات الوقود بهدف افتعال األزمة

ور السٌارات اإلماراتٌة الخارجة من شركة وكانت قوات االنتقالً هددت ، المحتجون بفتح النار علٌهم لعدم السماح بمر

 . أدنوك اإلماراتٌة ، استنكارا الحتكارها بٌع المشتقات النفطٌة فً مدٌنة حدٌبو

وتشهد أرخبٌل سقطرى أزمة حادة فً الوقود، وسط اتهامات لإلمارات واالنتقالً للمجلس االنتقالً الجنوبً بالوقوف 

 .وراء ذلك

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ٌ َزهى انسؼىدَخ ثُحت يؼذارهب انؼسكزَخ اػالو االخىا
 يٍ يأرة

قالت مصادر اعالمٌة مقربة من جماعة االخوان المسلمٌن ان القوات السعودٌة سحبت جمٌع المعدات العسكرٌة  

 . الثقٌلة والمدفعٌة وأجهزة االتصاالت من محافظة مأرب

زٌر الدفاع ورئٌس األركان فً الجٌش ومحافظ وبحسب المصادر فان الخطوة السعودٌة جاءت بالتزامن مع استدعاء و

 .مأرب الى الرٌاض

ونفت مصادر اخرى فً مأرب صحة هذه االنباء مؤكدا بان تواجد القوات السعودٌة بمأرب هو تواجد رمزي ٌختص 

 . بادارة العملٌات القتالٌة والتنسٌق بٌنها

ان فً هذه المناطقومؤخرا سقطت مناطق واسعة بٌد وسط تراجع وتقهقر للشرعٌة واإلخو  

وكانت مصادر قد اشارت الى ان السعودٌة حذرت قٌادات الجٌش الموالً للشرعٌة بمأرب من مغبة سحب قواته باتجاه 

 . شقرة وترك مأرب للحوثٌٌن

ومنذ عام تقرٌبا نقلت القوات الموالٌة لهادي ونائبه االحمر قوات كبٌرة من مأرب باتجاه الجنوب فٌما مأرب باتت على 

فٌر السقوطش . 

 

 



 
              

 

 6صفحه 

قزهً وجزحً ثهجىو إرهبثٍ 
اسزهذف قىاد انحشاو األيٍُ 

 ثهىدر

سقط عدد من القتلى والجرحى فً صفوف قوات الحزام األمنً 

 بلودر اثر هجوم ارهابً استهدف نقطة الكهرباء

وقالت مصادر محلٌة الٌوم اإلثنٌن عن هجوم إرهابً جدٌد 

ر بمحافظة أبٌنأستهدف قوات الحزام األمنً فً لود . 

فً الساعة الخامسة صباحا من الٌوم ” واضافت المصادر 

م ، قامت عناصر إرهابٌة بالهجوم على 5252دٌسمبر  7االثنٌن 

 .”نقطة الكهرباء التابعة للحزام االمنً فً لودر

وتفجٌر  ٠جنود وجرح  2واستشهد فً هذه العملٌة اإلرهابٌة 

 .طقم عسكري تابع للحزام األمنً

التوجٌه المعنوي لقوات الحزام األمنً محور أبٌن عن  اوضح

جنود فجر الٌوم االثنٌن ، بهجوم مجامٌع مسلحة  2استشهاد 

تابعة لتنظٌم القاعدة على نقطة أمنٌة للحزام االمنً بمحافظة 

 .ابٌن

وأفاد مصدر أمنً ، ان جماعة إرهابٌة مسلحة شنت هجوم 

 . مفاجى على أفراد الحزام األمنً فً لودر

 :اسماء الشهداء هجوم القاعده على نقطة مدخل لودر

 احمد علً السٌد_1

 معٌن الحنشً _2

 احمد صالح السٌد _3

 سالم الشقاع _4

 علً شوعان _5

 :كما اصٌب فً الهجوم

 عبدهللا بن عبدهللا الدعري_1

 

 

 

 

 

يهُشُبد اإلصالح رؼزقم أحذ طهجخ كهُخ انُفظ 

 وانًؼبدٌ ثؼزق

الح الٌوم االثنٌن على اعتقال أحد طالب أقدمت ملٌشٌات اإلص

 .كلٌة النفط والمعادن بمدٌنة عتق فً محافظة شبوة

إن قوات األمن الخاصة التً ٌقودها عبدر   وقالت مصادر محلٌة

ربه لكعب داهمت أحد فنادق عتق، واعتقلت الطالب راجً سالم 

من الفندق وإخراجه من  -أحد أبناء ردفان-عاماً(  52علوي )

دق بطرٌقة مهٌنةالفن . 

وبحسب المصادر فإن ملٌشٌات االصالح اقتادت علوي إلى سحن 

التقنً غرب المدٌنة  المعهد . 

وٌتهم أنباء شبوه ، ملٌشٌات اإلخوان بارتكاب انتهاكات جسٌمة 

 .بحق المواطنٌن بٌنها االعتقال والقتل

 

ػًبل شزكخ انُفظ ثؼذٌ َصؼذوٌ 
 إلسزؼبدح يُشئبد خشٌ انىقىد كبنزكس

 ػذٌ

نفذ عمال وموظفو شركة النفط عدن فً صباح هذا الٌوم االحد وقفة احتجاجٌة امام مبنى محكمة اإلستئناف فً 

 .العاصمة عدن للمطالبة بسرعة البت فً القضٌة المنظورة أمام الشعبة التجارٌة اإلستئنافٌة دون أي مماطلة وتسوٌف

ولة ممثلة برئٌسها وحكومتها ومحافظة والمحافظة والقضاء وردد المشاركون فً الوقفة هتافات طالبوا فٌها الد

 ََ بالحفاظ على أموال الشعب وممتلكاته وعدم التفرٌط فً منشأة تعد من أهم الروافد اإلقتصادٌة وخزنا إستراتٌجٌاَ

 ََ  .هاماَ

ََ : إننا الٌوم واكد رئٌس نقابات عمال وموظفً شركة النفط/ عبدهللا قائد الهوٌدي فً خضم الوقفة االحتجاجٌة قائ الَ

ونحن نقف أمام صرح ٌمثل العدالة والتً تأتً تلك اإلحتجاجات تواصال لوقفات سابقة واستمرارنا فً تلك الوقفات إنما 

ََ و اصرارنا منا على استعادة منشأة كالتكس للتموٌن البحري باعتبارها اصل ثابت من أصول شركة النفط  هو تأكٌداَ

افظة علٌهاعدن وثروة وطنٌة ٌنبغً المح . 

فخامة رئٌس الجمهورٌة ودولة   كما دعا ٌاسر عبده صالح الحبٌل أمٌن عام نقابة عمال وموظفً شركة النفط بعدن

رئٌس مجلس الوزراء ومحافظ عدن بضرورة اإلهتمام والمتابعة والتوجٌه بصورة عاجلة باستعادة منشأة كالتكس إلى 

لكون استعادتها سٌعود نفعه اقتصادٌا ومالٌا لصالح الدولة وسٌعمل  شركة النفط عدن لما تقتضٌه المصلحة الوطنٌة

 . على معالجة ازمة المشتقات النفطٌة المتكررة وستسهم فً تشغٌل أٌاد عامله جدٌدة

وأضاف الحبٌل ان استمرار تنظٌم الوقفات االحتجاجٌة مستمرة ولن تتوقف إلى حٌن عودة منشأة كالتكس للتموٌن 

ا الشرعً وهً الدولة والشعب ممثال بـ شركة النفط عدنالبحري إلى مالكه  . 

دٌسمبر  8الجدٌر بالذكر أن جلسة المحكمة المقرر أن تصدر الحكم فٌها الٌوم قد تم تأجٌلها إلى بعد غد الثالثاء 

م ولم ٌعرف أسباب هذا التأجٌل5252  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يصبدر يحهُخ: ػُبصز انقبػذح انزٍ هبجًذ قىاد 
يٍُ فٍ نىدر اَطهقذ يٍ شقزحانحشاو األ  

قالت مصادر محلٌة فً المنطقة الوسطى بمحافظة ابٌن ان عناصر القاعدة التً هاجمت مواقع الحزام األمنً فجر امس 

 . على مدخل مدٌنة لودر قدمت من بلدة شقرة التً تسٌطر علٌها ملٌشٌا االخوان

، حسب -أشكالهم غرٌبة -ٌوم أمس لمجموعة مقاتلٌن وقالت هذه المصادر انها شاهدت تحركات مرٌبة من بعد مغرب

وصف المصدر، كانت تستقل أحدى األطقم العسكرٌة، قدمت من اتجاة شقرة، وتوقفت لبضع دقائق بالقرب من أحدى 

فً مدٌنة أمعٌن، ثم تحركت، واتجهت صوب معسكر عكد، الذي تسٌطر علٌه قوات تابعة لملٌشٌا االخوان”البقاالت  . 

صادر انه وعند الثانٌة من فجر الٌوم سمع إطالق رصاص، بالقرب من معسكر عكد، وتري المصادر ان واضافت الم

ربما ٌكون لهذه التحركات عالقة بما جري فجر الٌوم من عمل إرهابً أودى بحٌاة ستة جنود تابعٌن للحزام األمنً فً 

 .مدٌرٌة لودر

 6م األمنً على مدخل مدٌنة لودر، وهو ما تسبب فً استشهاد ٌذكر ان عناصر القاعدة هجموا فجر الٌوم نقطة للحزا

 . من رجال الحزام األمنً

 

 



 
              

 

 7صفحه 

خالفبد انشزػُخ فٍ #شجىح 
” ثٍ ػذَى…”رظهز نهؼهٍ

انُىثخ“َزفط يقبثهخ انهىاء  ” 

تصاعد حدة الخالفات بٌن أجنحة مٌلٌشٌا االخوان فً محافظة   

هشبوة خالل الشهر الماضً وفق إفادة مصادر مطلع . 

وأشارت إلى أن الخالفات الداخلٌة دفعت بمحافظ شبوة ورئٌس 

” محمد صالح بن عدٌو“الدائرة السٌاسٌة فً حزب االصالح 

 .برفض استقبال قائد الشرطة العسكرٌة اللواء ناصر النوبة

وأفادت مصادر محلٌة بأن اللواء النوبة ٌتردد منذ أكثر من شهر 

ة للقاء معه، لكن األخٌر على مكتب المحافظ بن عدٌو فً محاول

 .ٌرفض مقابلته موجهاً حراسته بمنعه من الدخول إلى المكتب

واكد مراقبوان أن سبب الخالفات والتصعٌد بٌن قٌادات الشرعٌة 

االخوانٌة التابعٌن لمحور #قطر و #تركٌا التً ظهرت للعلن، 

تعود إلى التنافس على االستٌالء على أموال مرسلة من قطر 

ذرعها فً #شبوة و #أبٌنوتركٌا ال . 

ٌُشار إلى أن اللواء ناصر النوبة، التزم منزله منذ عامٌن عقب 

تخلً حكومة الشرعٌة عنة، وقلصت نفوذه فً قوات الشرطة 

العسكرٌة، وقرر فً ٌونٌو العام الماضً االعتكاف فً مسقط 

رأسه بمدٌرٌة الصعٌد، بعد أن خذلته الشرعٌة فً صرف رواتب 

بتجنٌدهم  52٠8ته األخٌرة نهاٌة العام مجند وجه 222

 .وترقٌمهم

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ثزوح سقطزي انًُهىثخ رُؼزض ػهً 
اإلَززَذ )يشاداد نجُغ األحُبء انجحزَخ 

 انُبدرح(

بدأت األحٌاء البحرٌة والبرٌة النادرة التً أخذتها اإلمارات من 

بالظهور  52٠6جزٌرة سقطرى منذ سٌطرتها على الجزٌرة فً 

اإلنترنت الخاصة بالمزادات اإللكترونٌة عالمٌاً على مواقع  . 

حٌث عرض موقع )بالك بول( نوعاً نادراً من العناكب السقطرٌة 

ٌدعى )البابون السقطري األزرق( لبٌعها بمزاد علنً على 

جنٌه إسترلٌنً، باإلضافة إلى عروض  022اإلنترنت ٌبدأ بسعر 

على اإلنترنت نشرتها مواقع أوروبٌة خاصة بالمزادات العلنٌة 

أحٌاء برٌة من جزٌرة سقطرى وجمٌعها من الحٌوانات النادرة 

 .والمرغوبة لهواة جمع الحٌوانات النادرة

وحالٌاً تكشف معلومات نشرها باحثون فً مجال األحٌاء النادرة، 

أن الحٌوانات القادمة من جزٌرة سقطرى الٌمنٌة من أكثر 

د أن تم تهرٌبها من الٌمنالحٌوانات مبٌعاً فً أوروبا وأمرٌكا بع . 

 

انًهزح..اسزهذاف انسفُُخ انجزَطبَُخ 
 وػالقزهب ثزحضُزاد خطُزح رسزهذف انجُىة

تزاٌد فً اآلونة اإلعالن عن استهداف السفن األجنبٌة فً السواحل الٌمنٌة الخاضعة لسٌطرة التحالف حٌث اعلنت 

ة المهرة بعد اٌام قلٌلة وفً منطقة بٌن بلدتً قشن برٌطانٌا الٌوم السبت استهداف احدى سفنها فً سواحل محافظ

 .ونشطون

وجاء اعالن برٌطانٌا عن استهداف سفٌنتها بعد اسابٌع من اإلعالن عن استهداف سفٌنة أخرى فً مٌناء النشٌمة 

 .بشبوة وبعد اٌام من اإلعالن عن استهداف سفٌنة ٌونانٌة فً مٌناء جٌزان

م عن استهداف سفٌنتها فً عدن اعقبه احتالل ٠807كون باعالن برٌطانٌا فً هذه اإلعالنات المتسارعة اشبه مات

 .مباشر لعدن والجنوب تم طرده بعد مائة عام بدماء جنوبٌة زكٌة

اعالنات اإلستهداف جائت فً وقت ٌتدخل فٌه السفٌر البرٌطانً بشكل مباشر فً شؤون البلد المسلوب قراره حٌث 

لى الشرعٌة واإلنتقالً بتمرٌر قرارات السعودٌةالتً تصب اصال فً صالح تدخل ٌشكل ضغط بٌن الفترة واالخرى ع

 .اجنبً مؤكد فً الجنوب

وٌرى مراقبون ان زٌارة السفٌر األمرٌكً للمهرة لها ارتباط كبٌر باعالن استهداف سفٌنة برٌطانٌة فً سواحلها 

تخذٌن المهرة التً اصبحت بالكامل تحت سٌطرة مشٌرٌن ان هناك تدخل امرٌكً برٌطانً ٌتم التحضٌر له فً الجنوب م

 .السعودٌة منطلقا ومركزا للتواجد االمرٌكً البرٌطانً

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نُهخ دايُخ ثٍُ االَزقبنٍ ويهُشُب انشزػُخ فٍ 
 أثٍُ..خسبئز انًؼزكخ ثبألرقبو

سال بشقرة أبٌن خالل معارك كشفت مصادر عسكرٌة عن الخسائر التب تلقاها طرفً القتال فً جبهتً الطرٌة ووادي 

 .امس السبت

وقالت المصادر ان خسائر قوات هادي واالنتقالً اثر المواجهات التً دارت ٌوم امس فً وادي الطرٌة ووادي سال 

 كبٌرة جدا حٌث كسب االنتقالً المعركة كونه فً وضع الدفاع

بٌن قتٌل وجرٌح 52واكدت المصادر ان خسائر قوات هادي   

اطقم 5مدرعات واسلحة متوسطة واحراق  0اطقم و  2قوات االنتقالً كما تم اغتنام اسٌر بٌد  20  

اسرى 5جرحى و 8قتلى و  7واضافت المصادر ان خسائر االنتقالً  

اطقم ومدرعة 5واعطاب  . 

ه وتستمر المعارك بٌن الطرفٌن بدعم سعودي اماراتً وتحت مظلة اتفاق الرٌاض التً توهم السعودٌة الجنوبٌٌن بان

 حل لالزمة بٌن االطراف الموالٌة للتحالف فً الجنوب

 

 

 

 


