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 2صفحه 

مليار لاير مسحوبات النائب العام  1.3
أشهر  6“الموقوف” في   

أظهرت حسابات البنك المركزي اليمني في عدن أن النائب العام 

وساي، الموقوف تعيينه بأمر المحكمة اإلدارية،  اللواء أحمد الم

قام بسحب أكثر من مليار وثالثمائة مليون لاير يمني في الفترة 

م أي منذ تعيينه في أواخر 2021إلى يوليو  2021من فبراير 

 .يناير الماضي

ئق التي نشرتها “األيام” األربعاء، انقسمت  وحسب الوثا

مسحوبات مكتب النائب العام والتي ال تشتمل رواتب أعضاء 

 :النيابات إلى

مليون  238.5مليون لاير في شهر فبراير الماضي و  312.3

لاير )إجمالي خمس عمليات سحب( في شهر مارس الماضي و 

ون لاير ملي 202مليون لاير في شهر أبريل الماضي و  206.7

مليون  212.8)إجمالي ثالث عمليات سحب( في شهر مايو و 

مليون لاير في شهر يوليو   178.1لاير في شهر يونيو و 

 .الماضي مباشرة قبل عيد األضحى المبارك

وبلغ أجمالي المبالغ المسحوبة حتى شهر يوليو 

لاير أي مليار وثالثمائة وخمسون مليون  1,350,780,987

ن ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون رياال للستة وسبعمائة وثمانو

 .األشهر الماضية

وقال مصدر في وزارة المالية إن المسحوبات ال تشمل الرواتب 

لمنتسبي النيابات، بل هي مصروفات مكتب النائب العام فقط ألن 

الرواتب تخرج بشيكات وتسلم لمندوب كل نيابة محافظة بشكل 

 .منفصل

الموساي في منصب النائب العام،  وفي تطور بشأن قضية تعيين

ما زال اتهام قطاع التفتيش في وزارة الداخلية للرجل ساريا حول 

)مائة وتسعة وثمانون  189,000,200استحواذه على مبلغ 

مليون ومائتي لاير( هي مرتبات شرطة محافظة البيضاء لشهر  

م في أثناء عمله في أمن البيضاء قبل سنوات،  2016ديسمبر 

ة مذكرات بهذا الخصوص للجهات المعنية بوزارة  ووجهت عد

 الداخلية 

 

 

 

 

إستقالة قيادي في الحزام  
 األمني من منصبه في زنجبار 

تتهاوى قيادات اإلنتقالي متخليه عن مناصبها بسبب الخالفات مع 

بعضها البعض اخرها استقالة قيادي في الحزام األمني من  

 .منصبه

وقالت مصادر أمنيه ان نائب قائد قوات الحزام األمني في زنجبار 

ب وارد المارمي استقال من منصبه بمحافظة ابين نجي  

وحسب المصادر فان المارمي استقال بسبب خالفات مع قيادات 

 اإلنتقالي التي يقاتل الى جانبها ضد مليشيا الشرعية في أبين

أبين…إستمرار اإلحتجاجات المنددة بإنهيار العملة  
 وارتفاع األسعار 

مسيرة إحتجاجية سلمية تنديدا بانهيار العملة وإرتفاع   ،عقب صالة الجمعة  شهدت مدينة زنجبار بمحافظة أبين

 .األسعار وانقطاع الرواتب والخدمات العامة

مسجد الحاج احمد التي جابت شوارع المدينة وصوالً إلى أمام   وردد المشاركون في التظاهرة التي انطلقت من امام

ثورتنا ثورة جياع ، ياللعار ياللعار .. الشعب يموت بغالء االسعار  مبنى شرطة زنجبار هتافات،  . 

وسط إضراب عام و   وتأتي هذه التظاهرات لألسبوع الثالث على التوالي حملت شعار ال لسياسة اإلفقار والتجويع،

استجابة لدعوة للجنة    مدني شامل للمحالت التجارية و شركات الصرافة بإستثناء المراكز الطبية والعيادات ،عصيان 

 .اإلحتجاجات الشعبية في مدن دلتاء أبين

وخالل التظاهرة تحدث المناضل صالح سالم ابو الشباب رئيس للجنة اإلحتجاجات في مدن دلتاء أبين الذي اوجز حديثه 

بناء أبين اليوم مطالبنا مطالب حقوقية كفل بها الدستور والقانون واألنظمة والشرائع الدينية وهناك قوى  بالقول : يا ا

واجب علينا ان نكون في    تروج ان هذه المطالب هي مطالب سياسية ونحن هنا نقول اننا من ابناء هذه المحافظة

نطالب بالحقوق حتى ننتزعها من افواه اللصوص وسنظل   إال ينذلو  تركنا كل شي من أجل شعبنا  مقدمة الصفوف،

 .والفاسدين

مع توقف حركة المواصالت بين المدن يوم األثنين القادم من الساعة   التجارية  داعياً الى اإلضراب العام وشل الحركة

 . السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً بإستثناء المراكز الطبية والعيادات

ت المعنية من إيقاف االنهيار وتشهد األوضاع المعيشية واالقتصادية تدهور حاداً، في ظل استمرار تجاهل الجها

االقتصادي، الذي انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين، إضافة إلى إنعدام الخدمات األساسية السيما الكهرباء و 

 .المشتقات النفطية وانتشار األسواق السوداء في المدينة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مركزي عدن يعلق أعمال عدد من شركات 
 ومنشآت الصرافة 

يستمر البنك المركزي في تخبطه باتخاذ قرارات يرى فيها عالج لتدهور العملة وانهيارها والذي اساسه طبع المبالغ  

 .الكبيرة دون غطاء نقدي

 ;واتخذ مركزي عدن قرارا بايقاف عدد من الشركات ومنشئات الصرافة اهمهم

 شبكة النجم •

 شبكة البراق •

 شبكة يمن اكسبرس العيدروس •

البدر الكاملشركة  •  

 شركة الحداد •

 منشأة نجوم الثرياء •

 منشأة العيسائي •

 منشأة بن علوي  •

 منشأة هوام •

وتحاول ادارة البنك المركزي بعدن بهذه القرارات صرف نظر المجتمع عن السبب الرئيسي النهيار العملة وهو طبع 

 . المبالغ الكبيرة

ف خارجي واضح القتصاد البالد وينفذه ادارة مركزي عدن بتوجيهات  ويرى مراقبون ان سبب تدهور العملة هو استهدا

 .التحالف
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بعد اإلرتفاع الجنوني في األسعار..حملة إعالمية  
 لمقاطعة المواد الغذائية بالمهرة 

  بشكل جنوني وعدم قدرة بعد ان ارتفعت األسعار 

المواطن على شراء حاجاته انطلقت اليوم بمحافظة المهرة حملة 

إعالمية لعدد من الناشطين واإلعالميين بالمحافظة حملة مقاطعة  

 .المواد الغذائية تحت شعار ال للتالعب باالسعار

ونفذ الناشطون من أبناء المهرة بكل مكوناتهم السياسية الحملة 

عدداً من مواقع التواصل اإلجتماعي ، مؤكدين االعالمية في 

يتم الضرب بيداً من تحديد لكل من  بمقاطعة المواد الغذائية إال أن

المواطنين داخل محافظة األمن والسالم  تسول له نفسة باستغالل 

 .مهرة اإلستقرار

د الناشطون القيادة السياسية والحكومة الشرعية والسلطات وناش

ظات المحررة ببذل الجهود الستقرار العملة المحلية في المحاف 

تساعد في تخفيف معاناة   المحلية من االنهيار، كون العملة

 ً  .المواطنين ومساعدتهم اقتصاديا

 

 

 

 

اإلصالح يطالب بتحقيق دولي في  
 اغتيال كوادره بعدن 

طالب حزب “التجمع اليمني لإلصالح”، السبت،   

 .بإجراء تحقيق دولي في اغتيال كوادره بمدينة عدن

كيل لجنة ودعا بيان ألكبر حزب إسالمي في اليمن إلى “تش

تحقيق دولية في جرائم االغتياالت التي شهدتها عدن خالل  

الخمس السنوات الماضية، واستهدفت قيادات سياسية وعسكرية 

 .”وأمنية وعلماء وأئمة مساجد

كما شدد البيان على ضرورة “الكشف عن المتهمين والجهات 

التي قامت بدور التحريض والتمويل )..( مرور خمس سنوات  

ق حقيقي، وصمة عار في جبين مؤسسة القضاء دون تحقي 

 .”وسلطات الضبط القضائي

وأضاف: “لم يعد مقبوال عرقلة إجراءات التقاضي في ملف 

االغتياالت التي راح ضحيتها المئات وفي مقدمتهم الشيخ بن 

 .حليس”، حسب البيان ذاته

والشيخ صالح سالم بن حليس، أحد أبرز قيادات حزب التجمع 

الح، وتعرض لالغتيال أثناء خروجه من أحد مساجد اليمني لإلص

2016عدن في أغسطس/آب  . 

 

ارتفاع جنوني للمشتقات النفطية في السوق  
 السوداء بأبين

ً   تشهد مدينة زنجبار مركز محافظة أبين،  كبيراً في اسعار المشتقات النفطية في محطات بيع  ارتفاعا

واق السوق السوداء في المدينةالوقود والبعض منها نفذت مخزونها ، مما ادى الى حدوث ازمة وازياد اس  . 

وقال مواطنون ومالكو المركبات والدرجات النارية إن سعر اللتر للبترول تتفاوت من محطة الى اخرى حيث سجل سعر  

فيما   لاير، 700التر الواحد   

واحد  ، وتواجد في السوق السوداء بكميات كبيرة حيث يباع سعر لتر البترول ال650يتم بيعه في بعض المحطات ب

توقف حركة المواصالت نتيجة الرتفاع تعرفة االجرة بين مدن المحافظة نتيجة لعدم وجود   لاير ، مما ادى الى  1200

 .الرقابة من قبل الجهات المختصة وتجهلها لمعاناة الناس التي تتفاقم بسبب االزمات المتالحقة التي تشهدها البالد

ة بالمدينة و الخط المؤدي الى جولة ديوان السلطة المحلي  وداء امامويقف عدد من بائعي البترول في السوق الس

البادية والكوز لبيعها باسعار باهضة الثمن ناهيك عن وقوف المواطنين في طوابير طويلة عند وصول بوزة البترول 

 . التي تنفذ خالل ساعات من تفريغها وهذا فقط في مركز المحافظة الذي تزدهر فيه السوق السوداء

 

 

 

 

 

 

تعز..مسيرة غاضبة تندد بالتنكيل الذي طال عائلة  
 ”“الحرق

احتجاجات عارمة حيث خرج مئات المواطنين، صباح اليوم الخميس، في مسيرة شهدت مدينة تعز اليوم  

حاشدة للتنديد بالتنكيل الذي طال عائلة “الحرق” واستفحال جرائم زعماء عصابات السطو على االراضي، في مدينة  

 .تعز

يم عصابة نهب أراضي و خرج المواطنين في تظاهرة سلمية للتنديد بجريمة طالت عائلة آل الحرق من قبل مسلحي زع

 .يدعى ماجد األعرج، قبل يومين، غرب مدينة تعز

وطالب المتظاهرون السلطات األمنية والعسكرية بسرعة القبض على أفراد عصابة “األعرج” وتقديمهم للعدالة لينالوا 

، وحملوهم مسؤولية التراخي في القيام بواجبهم لحماية السكان وتنفيذ القانونجزاءهم . 

باك بين عصام الحرق الذي يشغل نائب مدير قسم شرطة بئر باشا وبين رئيس عصابة نهب األراضي ماجد وكان اشت

عرج بقتل عصام  األعرج المسجل ضمن قوام قوات الجيش انتهت بمقتل األخير، وردا على ذلك، اقدمت عصابة األ

 الحرق وأخوانه األربعة واختطاف أبنائهم، وإحراق منازلهم، وطرد النساء 

 

 
 
 
 
 

 أزمة مشتقات نفطية في عدن وتسعيرة جديدة تلوح في األفق 

كشفت مصادر عاملة في شركة النفط بعدن عن أزمة مرتقبة في المشتقات النفطية، مصحوبة برفع السعر  

  الرسمي لها

وقود قادمة، حيث ستصاحب هذه األزمة عملية رفع في السعر الرسمي للوقود إن هناك أزمة وقالت المصادر  . 

واطن في تحملها، وتسببت في ارتفاع أجور وتشهد المشتقات النفطية عملية ارتفاع جنونية فاقت قدرات الم

واطن المواصالت، حيث يأتي ذلك ضمن سلسلة طويلة من األزمات والمعاناة التي تثقل حمل الم  
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فضيحة مدوية..األمم المتحدة  
روج للشذوذ الجنسي في اليمن ت  

كشفت األمم المتحدة عن واحد من ادوارها الخبيثة التي  

تمارسها في اليمن لمسخ المجتمع وتجريده من اخالقه وقيمه 

 النبيلة 

وقام مكتب األمم المتحدة في اليمن بالترويج للشذوذ الجنسي بين 

مبادئ لدى  تهدف لمسخ القيم وال الشباب في خطوة خطيرة

 .المجتمع

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب قام المكتب بنشر صورا 

 . وشعارات للمثليين جنسيا على صفحته الخاصة باليمن

واحدثت الواقعة صدمة لدى اليمنيين، المجتمع الذي يرفض مثل 

 .هذه السلوكيات

المتحدة في  يمنيون بما قام به مكتب األمموندد نشطاء وكتاب 

سبتهاليمن ودعوا لمحا . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شبوة ..مواطنون يشتكون من تدهور
 الخدمات الصحية في المنشآت الطبية

في ظل استمرار الحرب االقتصادية والخدماتية والصحية التي   

تمارسها حكومة هادي ضد المواطن الجنوبي ، اصبحت 

اطنين ، حيث  المستشفيات والمراكز الطبية ال تقدم الخدمات للمو

تراجع مستوى الخدمات الصحية في المنشآت الطبية بمحافظة 

كورونا  شبوة، بتزامن مع انتشار األمراض وتفشي فيروس 

المستجد وسط تغييب الخدمات الصحية بطريقة مقصودة من  

 .الحكومة وترك المواطنين يعانون من األمراض

ويشكو المرضى في مستشفى حبان من غياب أبسط الخدمات  

ر معايير  والتجهيزات الطبية، وانعدام الكوادر الطبية، وانهيا

أقسام   النظافة والتعقيم. مشيرين إلى ظهور أكوام قمامة داخل

المستشفى، وعجز البسطاء من المواطنين عن إيجاد بديل  

 .للحصول على العالج

وتستمر حكومة هادي في مسلسل االنتقام من المواطنين في 

القتصادية والخدماتية على القطاع  شبوة من خالل الحرب ا

وغياب الكوادر  الصحي الذي يشهد تدهور في الخدمات الصحية 

الطبية في جميع المنشآت الطبية   الطبية واختفاء االجهزة

 .بمحافظة شبوة

 

مليشيا اإلصالح تعدم مسؤول أمني وأسرته 
 في تعز 

ب قسم شرطة بيرباشا، عصام الحرق، بالكامل، اقدمت مليشيا اإلخوان في ، مساء أمس الثالثاء، على أسرة نائ   

وقالت مصادر محلية أن مجاميع مسلحة تتبع محور تعز، حاصرت منزل عصام الحرق في منطقة عمد ببير باشا، 

صفية عصامواطلقت وابل من النيران، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد األسرة، بعد وقت قصير من ت . 

لحرق الذي قام بقتل ماجد  ل عصام ااطقم عسكرية، أطلقوا النار صوب منزوذكرت المصادر، أن مسلحين على متن 

 .األعرج أحد ضباط الجيش مساء اليوم على خلفية نهب أرضية مواطن من قبل األعرج

وأكدت المصادر أن أفراد أسرة الحرق، أصيبت لقوا حتفهم بسبب كثافة النيران التي أطلقها مسلحي جماعة اإلخوان،  

واقع في منطقة عمد بتعزعلى المنزل ال . 

حين التابعين لجماعة اإلخوان بتصفية عصام الحرق مع ثالثة من إخوانه، ومحاصرة منزله في وقام عدد من المسل

 .منطقة عمد التابعة لبير باشا وسط مدينة تعز المحررة، بعد اشتباكات إستمرت ألكثر من ساعة 

أشقاء عصام  اإلخوان مستشفى البريهي في تعز وتصفية أحد ولفتت المصادر إلى اقتحام مسلحين تابعين لجماعة 

 .الحرق بعد أن أصيب وتم إسعافه

وبحسب مصادر محلية متطابقة، فإن االشتباكات اندلعت بين عصام الحرق نأئب مدير قسم شرطة بير باشا، وماجد  

 .األعرج ضابط في الجيش، على خلفية أرض منهوبة تعود لمواطن

المتخصصة بنهب ومصادرة األراضي والعقارات في ر أبرز قيادات اإلخوان ل المواجهات، ويعتبوقتل ماجد األعرج خال

 .تعز

ويشار إلى أن المدعو ماجد األعرج قام خالل السنوات الماضية بالبسط على أراضي وعقارات تعود للمغتربين  

ت قيادتهومواطنين، ومصادرتها بقوة السالح وتحت حماية محور تعز الذي يعمل ضابط تح . 

 

 

 
 
 
 
 
 

سياسي مقرب من األحمر يهاجم الرئيس 
 هادي وينفي شرعيته 

الهجوم يستمر الصراع الشديد داخل فصائل الشرعية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي وصوال الى اشتداد 

 .مؤخرا على الرئيس نفسه

ي حتى وصل االمر الى وصفه بالخائن وتوالت الصفات المشينة التي يصف بها سياسيين ونشطاء يمنيين ضد هاد

 .واكثر من ذلك

ووصف السياسي اليمني المقرب من علي محسن االحمر “عبدالناصر المودع” الرئيس هادي بالفاسد الفاشل عديم  

 .الشرعية

ودع: ال يتمسك بهادي إال فاسد أو جاهل وتأييد هادي خيانة وطنيةواضاف الم . 

والذي أتى به الحظ العاثر لليمن، هو الغطاء ادي الفاسد الفاشل عديم الشرعية هونشر المودع تغريدة جاء فيها: 

من، ومن مصلحة كل  ألصحاب المشاريع التفكيكة والسياسيين الفاسدين الطارئين، وهو كذلك الغطاء النتهاك سيادة الي

 .هؤالء أن يبقى رئيس

 .ال يتمسك بهادي إال فاسد أو جاهل

ومشاركة في تدمير اليمنتأييد هادي خيانة وطنية  . 

 



 
               

 

 5صفحه 

بالصورة..ضباط سعوديين واماراتيين  
يستقبلون دفعة من الجنود البريطانيين 

 في المهرة 

اثارت صورة لضباط سعوديين واماراتيين يستقبلون جنود  

بريطاني في مطار الغيظة غضب اليمنيين حيث اشتعلت مواقع  

 .التواصل احتجاجا على ذلك

ماراتيين ن الضباط السعوديين واإلوظهر في الصورة مجموعة م

 .يستقبلون دفعة من الجنود البريطانيين لحظة وصولهم المطار

واقع التواصل ان السعوديين واإلماراتين وقال ناشطون على م

ليسو وصايا على اليمن حتى يعيدو اإلحتالل البريطاني للجنوب 

مرة اخرى مؤكدين ان مسار تدخلهم في عاصفة الحزم انحرف  

حان االوان لمواجهتهم عسكريا وانه . 

وحذر الناشطين ايضا الشرعية من مغبة التمادي مع التدخالت 

دم الخضوع للضغوطات السعودية األجنبية في اليمن وع

 واإلماراتية 

 

 

 

 

عدن..مسلحين يختطفون ناشط  
 ويقتادوه الى جهة مجهوله 

األمني في مدينة عدن   يستمر اعمال االختطاف واإلنفالت

حيث اختطف مسلحون على ة لسيطرة اإلنتقالي الجنوبي الخاضع

 .متن سيارتين صباح امس الثالثاء الناشظ نظير العبدلي

وقالت مصادر من اسرته ان العبدلي اختطف من قبل مسلحين 

ان المسلحين  لحظة خروجه من منزله بحي الممدارة مؤكدة

 .اقتادوه الى جهة غير معلومة

  ون قدىة التحالف واإلنتقاليوتعيش عدن في انفالت أمني د

 المسيطر عليها على ضبط هذا االنفالت

اعتصام المهرة ترفض التواجد 
 األجنبي في المحافظة 

بعد تأكد وصول القوات البريطانية الى المهرة بحجة حماية المياه 

البحريةأعلنت لجنة االعتصام في محافظة المهرة رفضها التام  

 . لتواجد قوات أجنبية في المحافظة

وأعلنت اللجنة موقفها من وجود قوات أجنبية خالل اجتماع 

ان تواجد أي قوات  عقدته مساء أمس مؤكده خالل اإلجتماع

 .أجنبية في المحافظة مرفوض رفضا قاطعا

جاء ذلك بعد وصول القوات البربطانية الى المهرة والتي  

استقبلتها ضباط سعوديين واماراتيين الذين يعدون محتلين 

شرعون لعودة االحتالل البريطاني مجدداة ويللمهر . 

 

احتجاجات الجنوب..إنذار للشرعية من مواصلة  
 ممارساتها لحرب الخدمات ضد الجنوبيين 

لشعبي خالل مع اهمال حكومة المناصفة لتدهو الخدمات وارتفاع االسعار في محافظات الجنوب تزايدت وتيرة الغضب ا

إلخوانية وانتقلت شرارة االحتجاجات  ضرموت ضد ممارسات الشرعية اافظة حناء محاألسبوع الماضي حيث انتفض أب

 إلى محافظات ومديريات جنوبية عديدة، 

ووجه أبناء الجنوب إنذار شديد اللهجة للحكومة والمجلس اإلنتقالي الجنوبي وعلى راسهم التحالف العربي من خطورة  

وارث انسانية كبرىسبب بكنين وتتدهور الوضع الذي انعكس سلبا على المواطزيادة  . 

و تجمع آالف المواطنين في ساحة الحرية بحي الشهيد خالد في مدينة المكال، بساحل حضرموت، السبت الماضي،  

نكيل بالمواطنين ي وحرب الخدمات، والتللتنديد بفساد الشرعية اإلخوانية، وأعلنوا رفضهم سياسات الحصار االقتصاد   

ال والشحر وغيل باوزير بساحل حضرموت ومدينة سيئون، من  مدن المك شوارع يث خلتونجح العصيان المدني ح

المارة، مع إغالق تام للمحال التجارية، وانخفاض الحركة المرورية بشكل ملحوظ، بعث المواطنون رسائل رفض 

تواجه اتها سطارات السيارات، أكدوا أن الشرعية وأدوواسعة على ممارسات الشرعية أضرم محتجون النار في إ

فهإيقا  بغضب عارم لن تستطيع . 

 

 
 
 
 
 
 

والحكومة  لحج..احتجاجات غاضبة تطالب برحيل السلطة  

مديرية طور الباحة بمحافظة لحج اليوم الثالثاء تظاهرة حاشدة في مركز المديرية تنديداً بتدهور األوضاع   شهدت

و خاصعلى نحديرية الخدماتية واالقتصادية واألمنية في المحافظة بشكل عام والم . 

برحيل السلطة المحلية التي اتهموها بالفساد ونهب المال العام مؤكدين أنهم   المتظاهرون من ابناء المديرية وطالب

يعيشون أوضاعاً مأساوية نتيجة تدهور العملة المحلية وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعار المواد الغذائية  

 .وانقطاع المرتبات

ع إلثارة الفوضى والعنف في مديرية طور الباحة عبر التعزيزات العسكرية لألطراف ون عن رفضهم القاطكالمشاروعبَّر 

 .السياسية

يأتي ذلك ضمن االحتجاجات الشعبية المنددة بتردي األوضاع المعيشية واالقتصادية والخدماتية، منها التظاهرة التي 

باالنهيار االقتصادي والمعيشي، ومطالبة  عارات منددة ركون شالمشا شهدتها مديرية الحبيلين قبل يومين، حيث ردد

 .”برحيل التحالف منها: “برع برع يا سلمان يا عميل األمريكان”، والفتات كتب عليها “ثورة الجياع

 محتجين غاضبين يقطعون الشارع العام بالمكال 

على المواطنين في محافظات  ومتها ية وحكيستمر التصعيد الشعبي الغاضب ضد حرب الخدمات التي تمارسها الشرع

هذه الكارثة التي فاقمت معاناتهم الجنوب مطالبين بوضع حد ل  

وخرج مواطنين غاضبين في شوارع المكال مطالبين بايقاف االستهداف الممنهج للخدمات والعملة وسرعة وضع حلول 

موسه لهامل  

اع ينة المكال، تنديدا بانهيار الخدمات وارتف في مد اجمعانو نصب المحتجين الغاضبين خياماً في الشارع العام بحي ب

 .أسعار المشتقات النفطية وانهيار العملة

وهدد المحتجون باستمرار التصعيد الشعبي حتى استقرار الوضع االقتصادي، وتنفيذ مطالبهم المشروعة المتعلقة  

الخدمات والمرتبات والمشتقات النفطيةب . 

مطالبة برحيل التحالف وحكومة هادي وتنديداً بتردي األوضاع لل  مستمرة شعبية تجاجاتوتشهد محافظات الجنوب اح

 .االقتصادية والخدماتية والمعيشية وانهيار العملة التي فاقمت من معاناة السكان



 
               

 

 6صفحه 

بريطانيا تعزز قواتها بعشرات الجنود  
المهرة.. ما الذي تدبر له الشرعية  في

 للجنوبيين 

ها في محافظة  تواجد يع رقعةفي توسطانية تستمر المملكة البري

المهرة والمياة البحرية اليمنية مستغلة هشاشة الشرعية  

وحرص مسؤوليها على كسب المال دون الحفاظ على سيادة  

 .الوطن ومقدراته واإلهتمام بالمواطنين

وعلى غرار تصريح السفير البريطاني سابقا بوجود قوات 

ومته وصلت دي وحك ئيس هابريطانية في المهرة بموافقة الر

ة اخرى من الجنود البريطانيين الى المهرة مؤخرادفع . 

وحسب مصادر أمنية وعسكريه فان الجنود البريطانيين الذين  

جنديا عالوة الى دفعات سابقة  40وصلو المهرة يفوق عددهم ال

 .وصلت المحافظة

هذه الدفعات والتواجد الخطير يشير الى حرص البريطانيين  

رة وعبر ماتسمى بالشرعية من بوابة المهلجنوب الى ا العودة

 التي جعلت من اليمن مرتعا لالطماع الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمالقة تجبر قبيلة االغبرة على  
 االنتقام البناءهم 

تواطئت قوات العمالقة في قضية قتل جنديان من ابناءها عدد من 

مخاءابناء االغبرة في اشتباكات دارت معهم قبل اشهر بال . 

ة وصوال الى قيام االغبرة بالثار وتسبب التواطؤ في تفافم الجريم 

البناءهم من العمالقة وقتل مرتكبي الجناة الذين تم تخبئتهم في 

 ~~مستسفى المخا بحجة انهم جرحى

وحاولو نقلهم إلى عدن لتلقي العالج وبأمر من النيابة العامة  

بالغ   ة بحسبوقيادة قطاع األمن تم نقلهم تحت حراسة مشدد

 .قائد قطاع األمن

وصول الجرحى الى رأس العارة وهم في طريقهم إلى عدن  وعند

تم التقطع لهم من قبل المئات من المسلحين القبليين من قبيلة 

األغبرة وتم إيقاف سيارة االسعاف واعدام الجريحين في عملية 

 انتقاما البناءهم 

 عصيان مدني يشل الحركة في زنجبار

وذلك إحتجاجاً عن رفضهم    مركز محافظة أبين ، صباح اليوم األثنين ، عصياناً مدنياً شامالً  بارنة زنجمدي  شهدت

المعيشية و االنهيار المتسارع لقيمة العملة المحلية أمام العمالت    لسياسات التجويع ، وتدهور الخدمات و األوضاع

كية والمشتقات النفطية إضافة ية و االستهالالغذائالسلع رعة سعرية جديدة في أسعار األجنبية التي أدت إلى حدوث ج

 . إلى عدم انتظام صرف مرتبات القوات المسلحة واالمن

وشل العصيان المدني حركة المدنية بإغالق جميع المحالت التجارية و شركات الصرافة باستثناء المراكز الطبية  

جنة اإلحتجاجات الشعبية في مدن ابة لنداء اللاستج  ظهراً،صباحاً وحتى الثانية عشر  والعيادات من الساعة السادسة

 .دلتاء أبين

تنديداً بتردي    العصيان المدني الذي تشهده مدينة زنجبار يأتي تزامناً مع المظاهرات والغضب الشعبي المتصاعد

الر ي للدو يمنلاير 1050دوالر إلى أكثر من األوضاع االقتصادية وانهيار العملة بعد أن تخطى حاجز سعر صرف ال

لاير مما انعكس سلباً على ُكـّل مناحي الحياة الدى المواطنين 270سعر السعودي الى اكثر من الواحد، و . 

واشارت اللجنة المنفذه للعصيان المدني إستمرار الوقفات التصعيدية والعصيان المدني حتى تحقيق مطالبهم المشروعة 

الدينيةشرائع مة والالقانون و الدستور واألنظ التي كفل بها  

تجدر اإلشارة الى أن الساعات التي جرى فيها تنفيد العصيان المدني مضت باجواء هادئه وسليمه لم تتخللها أي أعمال 

 تخريب او اعتداء أو إغالق للطرقات والشوارع أو إحرق إطارات السيارات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردا على تصريح وزير اإلعالم..متحدث اإلنتقالي  
آداب الضيافة في حضرموت تزام ب ى اإلليدعوه ال  

ردا على دعوته ابناء حضرموت التمسك بالدولة اإلتحادية دعا المتحدث الرسمي للمجلس االنتقالي الجنوبيعضو هيئة 

 .الرئاسة علي الكثيري ، وزير اإلعالم والثقافة والسياحة الى االلتزام بآداب وأصول الضيافة

قف يلجمهوت مو“مالم فسيكون ألبناء حضرمونصح الكثيري االرياني بضبط تصريحاته  ”. 

جاء ذلك في تعليق نشره الكثيري ردا على تصريحات الوزير االرياني الذي يزور حضرموت حاليا ألول مرة حسب  

 .قوله

قافة والسياحة معمر االرياني وهو  ونشر الكثيري تعليقه على حائط صفحته بالفيسبوك :”ليعلم معالي وزير اإلعالم والث

ي يقول أنه جاء إلى المكال ليقنع أبناء حضرموت بالتمسك بها هي مشروع مرفوض  ال شك يعلم أن دولته االتحادية الت

بذات قدر رفضهم لزيارته هذه لعاصمة محافظتهم.. وعليه أن يضبط تصريحاته وأن يلتزم بآداب وأصول الضيافة مالم  

م حتى  1994نوب عام رموت موقف يلجمه ذلك أن تضحياتهم الممتدة منذ اجتياح قوات دولته للج فسيكون ألبناء حض

 ”..اليوم ال تقبل االستهزاء بالحديث عن اعادة صياغة احتاللهم ذاك من خالل مشروعهم االتحادي المزعوم

مكال امس وقال فيها :” وجهت  ونشر الوزير االرياني سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر على هامش زيارته إلذاعة ال

ع الدولةالدعوة ألبناء حضرموت، الى التمسك بمشرو  

االتحادية ودعم جهود السلطة المحلية في تطبيع االوضاع وتثبيت دعائم األمن واالستقرار وجعل حضرموت نموذجاً  

عجلتها  يقافجاذباً للمشاريع االستثمارية والسياحية وعدم السماح بالنيل من جهود التنمية وإ  

 

 

 



 
               

 

 7صفحه 

مليشيا اإلصالح تقتحم منزل وتعذب  
 شاب حتى الموت 

يواصل مسلحو اإلصالح في تعز انتهاكاتهم لحقوق المواطنين  

حيث اقتحموا امس السبت، منزل ناشطة من ذوي االحتياجات  

الخاصة وسط المدينة كما قامت بتعذيب احد المواطنين حتى  

موتال . 

قامت ، بتعذيب المختطف  وحسب مصادر محلية فان المليشيا 

عاما، داخل زنزانة إنفرادية في   20أحمد ياسر عبدهللا الشميري 

أحد معسكرات اإلصالح، موضحة أن مسلحي اإلصالح أبلغوا 

أسرة الشميري بتواجد جثة ابنهم المختطف في ثالجة المستشفى 

 .العسكري

يمة تمارسها المليشيا بحق  يأتي ذلك وسط انتهاكات جس

 .المواطنين

 
 
 
 

الريال يواصل انهياره امام العمالت 
 األخرى بعدن 

يواصل اللاير اليمني انهياره وبشكل مخيف امام   

في عدن  العمالت األخرى . 

ولم تفد التدابير الوهمية التي اعلنت الحكومة انخاذها للحد من 

االنهيار حسب زعمها و الزال اللاير اليمني يشهد انهياراً حاداً 

ضع أي حلول جذرية لوقف هذا االنهيارياً دون ووقياس . 

 :وجاءت أسعار الصرف على النحو اآلتي

 -:أسعار الصرف في عدن

 الدوالر األمريكي 

لاير 1048شراء =   

لاير  1050بيع =   

 اللاير السعودي 

لاير 275شراء =   

لاير 277بيع =   

وزير في حكومة هادي: فساد”الشرعية” 
 يدفع المجتمع الدولي لتقسيم اليمن

أكد وزير النقل السابق في حكومة هادي، صالح   

الجبواني ان ما تسمى “الشرعية” في اليمن هي من تدفع  

 .المجتمع الدولي إلى تقسيم اليمن

نقل وقال الجبواني في تغريدة له على تويتر، ان التسريبات حول 

السلطة في اليمن أصبح هاجس يلح على القوى المؤثرة إقليميآ  

األمر قد بحث في مسقط وعواصم أخرى بين  ودوليآ، وكان هذا

 .”أطراف عدة

واضاف :”أن الشرعية بشخوصها وأدائها وفسادها هي من 

 .تدفع العالم لنقل السلطة وتقيسم اليمن

 

يجارات في مدينة  شبوة..مواطنون يشكون من إرتفاع اإل 
 عتق ويحملون حكومة هادي المسؤولية

لمرتبات،  محلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع انقطاع اجراء االنهيار المتواصل في العملة ال 

تشهد محافظة شبوة، أزمة خانقة في األوضاع المعيشية يتضرر منها عادة المواطنون من ذوي الدخل المحدود ، رغم  

والمواطنيناإليرادات التي تتحصل عليها سلطة حكومة هادي والجبايات التي تفرضها بصورة مستمرة على التجار  . 

شبوة، شهدت ارتفاع إيجارات الشقق والتعامل مالك الشقق وقالت مصادر خاصة، ان مدينة عتق عاصمة محافظة 

 . باللاير السعودي، وحمل المواطنين حكومة هادي ولسلطة المحلية ”المسؤولية الكاملة

فاع إيجارات الشقق الذي تضرر منه وأوضحت المصادر ، أن انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية ساهم في ارت

كدة ان المواطنون طالبوا السلطة المحلية بالقيام بمسؤوليتها في الرقابة على مالك الشقق أصحاب الدخل المحدود ، مؤ

 .الذين يستغلون غياب الضوابط

حد المواطنين يدفع وأكدت المصادر ان غالبية أصحاب العقارات رفضوا تأجير الشقق بالعملة المحلية، الفتة إلى أن أ

بع غرفلاير سعودي إليجار شقة من أر 800شهرياً  . 

هذا وحذر المواطنون من معايير السوق التي تفرض على المستأجر دفع إيجار ثالثة أشهر مقدماً بالتزامن مع انقطاع 

إليجارات وغياب ألطفالها بسبب ارتفاع ا المرتبات، الفتين إلى أن الكثير من األُسر عجزت عن إيجاد سكن مناسب

 .الرقابة

قارات ارتفاع إيجارات الشقق إلى انهيار قيمة اللاير أمام العمالت األجنبية  من جانب اخر، برر أصحاب مكاتب الع

 .واستمرار فرض المليشيات المحلية جبايات تحت مسميات مختلفة

طنون من ذوي الدخل المحدود بسبب وتشهد محافظة شبوة، أزمة خانقة في األوضاع المعيشية يتضرر منها عادة الموا

االنهيار المتواصل في العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع انقطاع المرتبات، رغم اإليرادات التي  

الح والجبايات التي تفرضها باإلضافة إلى بنهب إيرادات المحافظةتتحصل عليها السلطة المحلية لمليشيات اإلص  . 

ن االقتصادي الفودعي قد كشف عن نفقات حكومة هادي من عائدات صادرات النفط من حضرموت وشبوة هذا وكا

مليون دوالر، خالل العامين الماضيين 661مليار و 1ومأرب التي تقدر بنحو  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يات الشرعية تتالعب بأسعار جرعة جديدة.. مليش
 المشتقات النفطية في شبوة و تفرض سوق سوداء 

مليشيات الشرعية، الحرب االقتصادية والمعيشية والخدماتية على المواطنين في المحافظات الجنوبية،حيث   تواصل

من أسبوعين، في تالعب واضح   ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في محافظة شبوة، امس األحد، وللمرة الثالثة وفي أقل

 .يمس أسعار المشتقات

وخلق سوقا سوداء  ة اإلخوانية في شبوة بتالعب بأسعار المشتقات النفطية،واتهمت مصادر محلية، مليشيات الشرعي

 .لتحقيق مزيد من المكاسب غير المشروعة من جيوب البسطاء

  13لاير، بعد أقل من اسبوع على زيادتها إلى   500ألفا و 14لترا(، امس األحد،  20هذا ووصل سعر دبة البترول )سعة 

لاير 500ألفا  . 

طوات العملية في رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل متواصل ضمن استراتيجية المليشيات بتصعيد ضد  وتأتي هذه الخ 

لتركيعالمواطنين بهدف تركيعهم. ورداً على المظاهرات الشعبية الغاضبة التي رفضت سياسة التجويع وا . 
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اشتباكات عنيفة بين مليشيات  
 الشرعية في شبوة 

يوم األحد، بين مليشيات اندلعت اشتباكات عنيفة ، ال

في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة  الشرعية، . 

وقالت مصادر مطلعة، أن اإلشتباكات اندلعت بين قوات 

القوات الخاصة، التابعة لمليشيات  عبدربه لعكب قائد

، إثر  لإلصالح، ، وآخرين تابعين إلدارة أمن محافظة شبوة

المحافظةخالفات بين الطرفين للسيطرة على إيرادات  . 

وافادت المصادر ان االشتباكات النارية أسفرت عن سقوط  

 .قتلى وجرحى من الطرفين

وبحسب المصادر فإن لعكب يسعى إلى اإلطاحة بمدير أمن 

 شبوة ، عوض الدحبول ، من منصبه ، وتعيين آخر مقربا له

. 

ين عقب خالفات سابقة حيث وجه ويأتي الخالف بين الطرف 

عبدربه لعكب التابع لمليشيات لإلصالح،  قائد القوات الخاصة

الشهر الماضي، بالقبض على مدير األمن، عوض الدحبول ، 

 . على خلفية إشتباكات بين الطرفين خلفت قتلى وجرحى

ويرى مراقبون أن استمرار االشتباكات بين مليشيات 

والصراعات بينهم الشرعية تؤكد عمق الخالفات . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

رج عن الطفلين  مليشيات اإلصالح تف
 بعد تسعة ايام من اعتقالهم 

بعد مرور تسعة ايام على استمرار اعتقالهم في معتقل معسكر 

اء سيئ السمعه بمدينة عتق المسيطرة عليه القوات الشهد

 . الخاصة التابعة لمليشيات االصالح

افرجت مليشيات االصالح اإلخوانية في محافظة شبوة ، 

حسين سالم احمد    الطفلين:م عن 2021/8/8االحد، بتاريخ 

( عام وجمعان محمد عوض العاض  16العاض الخليفي ) 

( عام  17الخليفي )   

لين قد تم اعتقالهم من قبل مليشيات اإلصالح في وكان الطف 

  3محافظة شبوة يوم السبت الماضي بسب وجود بحوزتهم 

وتم  50ثالث شناط حديد فارغة خاصة لرصاص سالح عيار 

قل معسكر الشهداء سيئ السمعه التابع للقوات نقلهم الى معت

شبوةالخاصة في محافظة  . 

 

عدن تعلن اإلضراب  النقابة العامة للمعلمين في 
 الشامل ابتداء من يوم األحد القادم 

دون  بعد الكثير من االتفاقيات وااللتزامات التي ابرمتها حكومة هادي والوعود التي قطعتها مع النقابة ،والتي باءت بالفشل و

 .جدوى

أعلنت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين اضراب شامل لكافة المدارس الحكومية واالهلية والخاصة اعتبارا من يوم  

2021غسطس ا 15االحد القادم  . 

لتزاماتها  وقالت النقابة في بيانها ان اعالنها لالضراب يأتي بعد طرقها كل االبواب واعطاء الحكومة كل الفرص لتوفي با

 .باالتفاقيات التي ابرمتها والوعود التي قطعتها مع النقابة

المشروعة ومنها هيكلة االجور برفع  ودعت النقابة كل الجهات الى الضغط على حكومة هادي لتحقيق مطالب المعلمين وحقوقهم

م2011فعة ومساواتهم باخوانهم في د 2012الى   200٨المرتبات وصرف عالوة طبيعة العمل للدفع من  . 

هذا وحذرت النقابة من اي اجراءات تعسفية او عقابية ضد المعلمين والمعلمات. مؤكدة أن اإلضراب يستمر حتى تسلم حكومة 

كل الشروطهادي جميع الحقوق وتنفذ  . 

ذه المرة وأوضحت النقابة انها تضطر كل مرة للتنازل عن المطالب المشروعة للمعلمين من مستحقات وإكراميات، مبينة أن ه

 .األوضاع االقتصادية وانهيار العملة المحلية وارتفاع األسعار، عصفت بالحياة المعيشية للمعلمين ، وال يمكن ان تتنازل

ن سابق عن تدارس الوضع واصدار البيان التوضحيي إلعالن اإلضراب، الذي يعد إستباق لبداية العام جاء ذلك اإلعالن عقب إعال

م2022 /2021الدراسي الجديد  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عناصر امنية تبيع المخدرات والحشيش وسط مدينة عدن 

 .شهدت منطقة كريتر ، انتشار لظاهرة بيع وترويج الحشيش و المخدرات وسط مدينة عدن

عصابات ترويج المخدرات والحشيش انتشرت بشكل واسع بمنطقة كريتر، في ظل تواجد القوات وقالت مصادر خاصة ،بأن 

منية التابعة لإلنتقالياأل . 

وأكدت المصادر، أن تواجد عصابات ترويج المخدرات يشكلون تهديدا حقيقيا لألمن واالستقرار ولمصالح المواطنين التجارية 

تاوات غير قانونية على مالكي المحالت التجارية بالمنطقةواالقتصادية المختلفة عبر فرض جبايات وا . 

لعصابات المسلحة التي تفرض سيطرتها على المنطقة تتبع القوات االمنية لالنتقالي، مبينة أن  وأوضحت المصادر الخاصة، أن ا

 .تلك العصابات هي التي تروج للمخدرات وسط مدينة عدن

هاب المنظم جراء تجارة وتوزيع المخدرات التي تبيعها عناصر من قوات االنتقالي  واكدت المصادر ان المواطنين يعيشوا اإلر

تهدف ضرب القيم المجتمعية بين شباب وشابات المدينة،التي تس . 

 .وتشهد مدينة عدن انفالت أمني، وسط انهيار مختلف الخدمات األساسية
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نجاة قائد عسكري بارز من محاولة  
 اغتيال في أبين 

يستمر مسلسل اإلغتياالت واإلنفالت األمني في محافظات الجنوب 

صة التابعة للواء فضل باعش حيث نجا قائد كتيبة في القوات الخا

ط بين محافظتي عدن في الخط الرئيسي الراب  من محاولة اغتيال

 .أبين بمنطقة الكود بأبين

واطلق مسلحين مجهولين الرصاص على سالم سويده عند  

مروره في الخط الرئيسي بمنطقة الكود, موضحة أنه نجا من  

 .عملية االغتيال

عات من محاولة اغتيال  وجاءت محاولة اغتيال سويده بعد سا

صاعقة بمدينة زنجبار 12جندي في اللواء  . 

مديريات أبين اغتياالت وتصفيات بين عناصر االنتقالي   وتشهد

 .ومسلحي اإلصالح

 

 

 

االنتقالي يواصل عمليات االختطاف في  
 عدن

نتيجة االنفالت األمني الذي تشهده مدينة عدن، ظاهرة االختطاف 

أربعيني في مديرية الشيخ عثمان ، في تزداد، حيث اختفاء رجل 

 .ظل ظروف غامضة

وقالت مصادر محلية، ان الشاب “عادل عزان محسن علي” 

( عاماً، خرج من منزله الكائن في منطقة 43البالغ من العمر )

 .الممدارة ،الخميس الماضي ولم يعُد حتى اللحظة

وبحسب أسرة الشاب المفقود فأنها بحثت عن ولدها “عادل” في 

محملة  كل مكان في عدن، إال أنها لم تتمكن من العثور عليه، 

األجهزة األمنية التابعة لإلنتقالي مسؤولية العثور عليه كونها 

 .سبقت وأبلغتها ولم تقوم بواجبها

هذا واختفى الشاب “خالد جمال” بعد خروجه من منزله في  

عدن، في ظل ظروف غامضة، وسط تجاهل األجهزة األمنية  

التابعة لالنتقالي بتأمين المواطنينالمعنية  . 

عاجل ..إنهيار تاريخي لللاير اليمني أمام 
 العمالت االجنبية في عدن

افادت مصادر خاصة ان مدينة عدن شهدت إنهيار تاريخي لللاير 

أمام العمالت االجنبية ، وان أسعار الصرف تقترب من  اليمني

لاير في جميع المحافظات الجنوبية1100حاجز  . 

حسب المصادر فان أسعار صرف العمالت االجنبية سجلت  وب

ارتفاعا قياسيا مقابل اللاير اليمني في تداوالت سوق الصرف  

 .المحلية في مدينة عدن وبقية المحافظات

 

مليون   661اقتصادي : حكومة هادي تنفق مليار و
 دوالر من اموال الشعب خالل سنتين 

مليار  1ات النفط من حضرموت وشبوة ومأرب التي تقدر بنحو كشف باحث اقتصادي عن مصير عائدات صادر  

مليون دوالر، خالل العامين الماضيين 661و . 

ك”، أن عائدات النفط تم تخصيصها  وأكد الباحث واالقتصادي وحيد الفودعي في منشور له على صفحته في “الفيسبو

ية الرياض وتركيا وبقية دول العالم، مبينا أن  لتغطية نفقات قيادات حكومة هادي ، المتواجدين في العاصمة السعود

 .األموال المخصصة لرئاسة “هادي”، هي صافي الحكومة من اإلنتاج بعد خصم حصص الشركة المشغلة ونفط الكلفة

ت النفط خالل السنوات الماضية، هي أموال الشعب ولم يتم توريدها إلى البنك في عدن، الذي  وأفاد الفودعي أن عائدا

لك اإلجراءات على تدهور اللاير أمام العمالت األجنبية انعكست ت . 

واتهم الفودعي ما اسماها “قوى الشر” القيام بضغوطات تجبر البالد االتجاه نحو االنهيار االقتصادي، معتبرا أن ال 

ة لسعر الصرف بالحالة المعيشية الراهنةعالق  . 

ظات الجنوبية” ال دولة” وتعدد األطراف المختلفة في وحذر من حالة الفراغ السياسي الكبير التي تعيشها المحاف 

 .”االهداف والرؤي ممثلة بالتحالف و”الشرعية”، و”االنتقالي الجنوبي

ساسية والغذائية بشكل جنوني و انهيار العملة المحلية مقابل  ارتفاع أسعار المواد األ هذا وتشهد المحافظات الجنوبية 

األوضاع المعيشية واالقتصادية، جراء سياسة التجويع والتركيع التي تمارسها  العمالت األجنبية وتدهور الخدمات و

 .حكومة هادي ضد المواطن الجنوبي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حكومة هادي تجبر شاب على االنتحار في عدن 

دن، نتيجة سياسة التجويع التي تمارسها حكومة هادي ضد ابناء المحافظات الجنوبية ،أقدم شاب اليوم في مدينة ع  

 .على االنتحار

عاما شنق نفسه داخل المحل الذي يعمل فيه  25وقالت مصادر محلية أن بائع رغيف الخبز الذي يبلغ من العمر نحو 

المعيشية، وأرتفاعاألسعار بمديرية الشيخ عثمان، نتيجة سوء األوضاع  . 

نهاء حياته منتحراً، خصوصا بعد  وأفادت المصادر، أن الشاب العشريني كان يعاني ظروفاً معيشية صعبة دفعته إل

ارتفاع األسعار التي تسببت بتدهور األوضاع المعيشية للمواطنين ،نتيجة سياسة التجويع والتركيع التي تمارسها 

 .حكومة هادي

ينة عدن ، مؤخرا تزايد حاالت االنتحار، والتي تبرر بسوء المعيشة وانهيار الوضع االقتصادي وغياب هذا وتشهد مد

لعمل نتيجة الفساد الكبير الذي تمارسه حكومة هاديفرص ا . 
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الرئيس اخي  و يحسب لكم  . 

ئيس المجلساالخ ر . 

  عليك أن تعلم انكم اليوم محاط بحاشية جعلتكم بعيد الناس 

يحتاج إلى شهور والى وساطة من العبار   وأصبح اللقاء معاكم 

ذا نصيحه وه الثقيل نتمى منكم أن تعيد النظر في محيطكم 

 لوجهة هللا

فقوتكم من الشعب وليس من األقارب  حتى تعود كما كنت 

المصالحاوأصحاب  واالنساب  . 

أذنيك من الواشين والمطبلين أن تغلق  االمر اآلخر عليك   

اذا ما اردت النجاح مره اخرى نعتذر عن أي تقصير تجاه أي 

أبين أو   إنسان سوى من المجلس أو خارج المجلس سوى من 

 من خارج محافظة أبين

وطنة من اي  خدمة  وفي االخير اإلنسان يظل انسان ويستطيع 

كان فاالوطن ليس ملك فئة. وال منطقةموقع ومن اي م  

 وال تيار وال مكون الوطن للجميع

 وستبقى عالقتنا األخوية واالنساية بكم وبكل الشرفاء 

 .في هذا الوطن

كل القوى وكل الرموز نحن وهللا الحمد نمتلك عالقات واسعه مع 

 ..وكل المكونات

 وجهات النظر حيث سنكون  ويمكن ان يكون لنا دور في تقربب 

القوى والرموز الجنوبية مستقلين وعلى مسافة واحدة من كل  . 

ومن هنا اجدها فرصة إلى كل أبناء الوطن ومن كل المكونات 

وعلى رأسهم الشخصيات والرموز الجنوبية في الداخل والخارج 

ى سرعة التداعي والتشاور النقاذ ما يمكن إنقاذه اليوم وليس  إل

وقبل فوات االوان غدا    . 

الجحماء عضو الجمعية الوطنية المجلس االنتقالي حيدره 

 الجنوبي 

شيات اإلصالح تفرج شبوة .. ملي 
 عن رجل االعمال التومة ومرافقة 

افرجت مليشيات االصالح بمحافظة شبوة مساء السبت عن رجل 

التومة القميشي ومرافقة مقبل   عمال منصور ناصر عبدهللااال

 .ناصر علي التومة

ايام  5وقالت مصادر خاصة ، ان مليشيات اإلصالح افرجت بعد 

من اعتقالهم في معتقل معسكر الشهداء سيئ السمعة الواقع  

تحت سيطرت القوات الخاصة التابعة لإلصالح بمحافظة شبوة 

 . بدون اي سبب او مسوغ قانوني

منصور ناصر عبدهللا التومة القميشي كان يذكر ان رجل االعمال 

قد تعرض لعملية اعتقال ، اثناء قدومة من محافظة عدن لزياره 

أهلة في محافظة شبوة. االمر الذي احدث استياء وغضب كبير  

في المحافظة ليتم االفراج عنهم من قبل مليشيات اإلصالح في  

 . محافظة شبوة

لتهاإلنتقالي يقدم استقا قيادي بارز في   

لقيادي في المجلس االنتقالي حيدره الجحما استقالته من منصبه في المجلس االنتقالي بسبب ما اسماه تهميش قدم ا

 .محافظة ابين ووجود شله فاسدة في المجلس جعلت منه اضحوكه امام العالم

كما  قوة ب حافظة أبين حاضرة في المجلس وفي رسالة بعث بها الى رئيس المجلس قال الجحما انه حرص أن تكون م

كما ارد لها األخرين الذين كانوا السبب في إضعاف دور المجلس االنتقالي وليس اضعاف دور محافظة   وليس  يجب 

مع بقية المحافظات األخرى   أبين باعتبارها الرقم الصعب في اي معادلة وهي من تصنع التحوالت في كل المراحل 

رف تهميش محافظة أبينوليس بإمكان أي ط . 

 واضاف في رسالته: “

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 االخ عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجالس االنتقالي 

 حياكم هللا 

االستقالة الموضوع   

في المجلس االنتقالي خالل تلك السنوات إلى جانب كوكبة كبيرة من المناضلين االوفياء،   بوجودنا  كان لنا الشرف 

الى جانب األخرين وكذا العمل من  عامل مساعد في تطوير عمل المجلس االنتقالي أن نكون  يحدونا االمل حيث كان 

في ظل الظروف الصعبة والحرب التي تعيشها البالد منذ أكثر من ست   بين أبناء الوطن  أجل ردم الهوة والخالفات 

 سنوات

ا يمكن إنقاذهالنقاذ م هاض بمسؤولية الوقوف واالستن أوضاع مزرية تستدعي  وما وصلت آلية من  . 

كما ارد لها األخرين الذي كانوا السبب  وليس  كما يجب  بقوة  لقد حرصنا أن تكون محافظة أبين حاضرة في المجلس 

في إضعاف دور المجلس االنتقالي وليس اضعاف دور محافظة أبين باعتبارها الرقم الصعب في اي معادلة وهي من  

المحافظات األخرى وليس بإمكان أي طرف تهميش محافظة أبينمع بقية  ي كل المراحل تصنع التحوالت ف  . 

من أعضاء المجلس االنتقالي واعضاء الجمعية  كغيرنا  عملنا بكل إخالص حسب ظروفنا المتواضعة وعالقتنا الواسعة 

ي أبناء  دمرة والجريحة حيث يعانالم الوطنية وواجهنا الكثير من المشاكل واالحرحات وخاصة من أبناء محافظة أبين 

الشخصيات الذي يعانون من  المحافظة الكثير. والكثير من المشاكل وخاصة أسر الشهداء وكذا والجرحى وكذا بعض 

في  منهم دون أن يلتفت لهم أحد وهذا يجعلنا نعيش وخز  العالج ومات الكثير  بعض األمراض ويعجزو عن تكاليف 

 الضمير بسبب اإلهمال 

مناضلبن ليس في أبين ولكن في كافة المحافظات وبعد أن أصبحت العناية محصورة في  يتعرض له الكثير من ال الذي

 .القرابة و العالقات والمحسوبية والمصلحة والمجامالت

الشهيد العقيد   ولهذا وجدنا أنفسنا عاجزين ومقصرين في معالجة اي قضية حيث مكثنا عامين إليصال قضية أسرة 

اليكم حسين الشرفاء  حسين علي  

ولم يكن  بعد عامين  اللقاء  ذلك  لذي قدم حياته للدفاع عن عدن وكذا استشهاد والده في مطار عدن الباسلة وتم ا

 ..باالمستوى المطلوب الذي يتناسب مع تضحيات تلك األسرة المناضلة التي قدمت الكثير والكثير للوطن

اكل القضايا والمش وهذه ماهي اال واحدة من    

وظل يتردد على   الستاذ علي الحكم رئيس الدائرة التنظيمية مديرية زنجبار الذي يعاني من الكبد وتليها قضية االخ ا 

حيث يحمل رساله من  أكثر من سته شهور دون أن يجد من بتفهم لحالته الصحية الصعبة وظروفة الصعبة  المجلس 

أبين رئيس فرع محافظة   

تقرها  ون قاطعا د رفضت رفضا   م الرساله اليك وعند تسليم   

ال مكان وهذا يوحي أن   

 . لمثل تلك القضايا مع علمنا أن األخرين يحظون بالرعاية الصحية من قبل المجلس

وهي رسالة جعلتنا نغسل يدنا ومن هنا شعرنا أن البقاء في المجلس ال قيمة لة وال جدو منه إذا ماكنا لخدمة الناس 

نسانية بحتهإ رغم ان تلك القضايا   

تفاعل معها وهذا جعلنا نشعر بصدمة كبيرة من انزعاج القيادة من تلك القضايا وهو مؤشر سلبيكان يجب ال . 

الخضر علي بن ناصر جبران شيخ قبيلة  في تقديم مساعدة ألسرة الفقيد الشيخ  االستجابة  على  كما أننا نشكركم 

 العجادنة وهذا يصب في ميزان حسناتكم 
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زايد حاالت القتل..اختفاء شاب وسط ت
 في ظروف غامضة بعدن

مع زيادة القتل واإلرهاب في عدن ينتاب الخوف أسرة شاب  

في ظروف غامضة الخميس الماضي  اختفى . 

وقالت أسرة الشاب المفقود أن ولدها عادل عزان محسن علي 

( عاماً خرج من منزله الكائن في منطقة 43البالغ من العُمر )

وم الخميس الماضي ولم يُعد حتى اليومالممدارة ي . 

رة إلى أنها بحثت عن ولدها عادل ولكن لمن تعثر وأشارت األس

 .عليه حتى اآلن

ودعت الجميع إلى مساعدتها في العثور على مكان تواجده، 

فيرجى ممن تتوفر لديه المعلومات الكافية عن مكانه التواصل 

771189898أو  735556661 -معهم على األرقام التالية:  

ي يسيطر عليها  يأتي ذلك وسط انفالت أمني تشهده عدن الت

اإلنتقالي الجنوبي ويعيش صراعا مع مليشيا الشرعية منذ العام 

م2015 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحوثيين يخفضون جمارك الحديدة  
49% 

في خطوة قاسمة لظهر الشرعية وتثبت حكمة القيادة السياسية  

حوثيين تخفيظ سعر الجمارك في واإلقتصادية في صنعاء اعلن ال 

49ميناء الحديدة المحاصر من السعودية والشرعية الى  /. 

ونقلت اإلعالم الحوثية تصريح رسمي للجماعة على لسان محمد 

لى كل البضائع ٪سيتم ع49علي الحوثي ان تخفيضا يصل الى 

 .الواردة الى ميناء الحديدة

   ي حاويات والتيتنويه كل البضائع المحملة ف واضاف بالقول: “

من الجمارك ٪49تشحن الى ميناء الحديدة سيتم خفض النسبة 

عليها سواء كانت ذاهبة الى عدن او مارب او صنعاء او اي  

 منطقة في اليمن

مع االلتزام بعكس هذه  للقطاع الخاص  مؤكدا ان هناك امتيازات

النسبة في تخفيض االسعار للحد من الغالء واعانة المواطن 

لأو  كهم  

 

تقرير حقوقي يكشف عدد من انتهاكات 
 االنتقالي في عدن 

كشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات ،اليوم السبت، عدد من االنتهاكات التي شهدتها مدينة عدن خالل  

 .يوليو الماضي

نتقالي ، بارتكاب معظمهاانتهاكاً، متهماً قوات المجلس اال 40وبحسب التقرير فقد بلغ عدد االنتهاكات التي تم رصدها  . 

شكيالت العسكرية التابعة لالنتقالي، نفذت حملة اعتقاالت تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين  وأشار التقرير إلى أن تلك الت

في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، وناشطين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم لإلخفاء القسري،  

السيئة والتعذيب والمعاملة . 

ل “التقرير” االنتقالي مسؤولية استمرار ا النتهاكات في عدن، والتي ترتفع بشكل مقلق يُهدد حياة المدنيين، الفتاً  وحمَّ

إلى أن السكان يخشون من المداهمات الليلة واالشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات  

المدنيين مسلحة تمارس االعتقال والقتل ضد . 

مدنياً في مديرية “دار سعد” من قِبل قوات  11يوليو، اعتقال  31و 27ووثَّقت المنظمة ،في الفترة الواقعة بين 

 .مسلحة تابعة للقائد “منير اليافعي” بعد مداهمة منازلهم، دون أية أوامر قضائية

يوليو الماضي، حكومة   27تقالي ، اتهمت ،في وكانت دائرة حقوق اإلنسان في األمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس االن

محافظات خالل النصف األول من العام  4ت اإلصالح بارتكاب المئات من الجرائم واالنتهاكات بحق أهالي هادي ومليشيا

م2021الجاري  . 

رهابية ونشرت دائرة حقوق اإلنسان تقريراً حقوقياً استعرض جرائم حكومة هادي ومليشيات اإلصالح والتنظيمات اإل

محافظات شبوة وحضرموت ولحج وسقطرى، والتي بلغت حوالي   م، في2021يونيو  30يناير حتى  1خالل الفترة من 

جريمة تم رصدها خالل الفترة الماضية 262 . 

بدورهم، حذَّر حقوقيون من استمرار االنفالت األمني في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف، مشيرين إلى أن  

 من المدنيين والعسكريين واألمنيين، وانتشار جنائية واالنفجارات المتكررة واالغتياالت التي طالت عدداً الجرائم ال

لت حياة المواطنين في المحافظات الجنوبية،   العصابات المسلحة والسطو والبسط على الممتلكات العامة والخاصة، حوَّ

حماية المواطنينإلى رعب وخوف، وسط غياب دور األجهزة األمنية المعنية ب . 

لين التحالف وحكومة هادي ومليشيات ها واالنتقالي مسؤولية الفوضى األمنية في المحافظات الجنوبيةمحّمِ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في  
 عدن 

عسكري في   يستمر اإلنفالت األمني واعمال اإلغتياالت في عدن الواقعة تحت سيطرة اإلنتقالي حيث تعرض قيادي

 .“االنتقالي ”، اليوم السبت، لمحاولة اغتيال

وتفيد مصادر محلية ، أن عبوة ناسفة استهدفت قائد” اللواء التاسع” التابع لالنتقالي فاروق الكعلولي، أثناء مروره في  

 .مدينة إنماء

ر لم يخلف أضرار بشرية أو  وأوضحت المصادر أن العبوة الناسفة كانت مزروعة بالقرب من الطريق، مبينة أن االنفجا

 .مادية

 

 


