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 2صفحه 

من   7مليشيا اإلصالح تعتقل 
 أبناء عتق بينهم طفل صغير

تواصل مليشيا الشرعية اعتداءاتها على   

أمنية تزج  المواطنين وترويع األهالي واألطفال بحمالت 

 بهم الى السجون

مساء أمس الجمعة حملة اعتقاالت    وشنت المليشيا

من أبناء مدينة عتق بينهم طفل صغير   7    استهدفت 

 :وهم

 عبدالرحمن باجمال العقيلي 

 وولده الصغير 

 وجدان كرم باجمال 

 صالح مرعي 

 سالم صالح عبيدان

 حسين مطهر عبيدان 

 صالح توفيق عبيدان 

وتأتي هذه االعتقاالت كممارسة يومية وسياسة ثابتة  

لقوات االحتالل ضد المواطنين لزرع الرعب والخوف  

 . في قلوبهم وكسر معنوياتهم 

 

 

 

 

 

 

 

قوات امريكية وسودانية تدرب  
 جنوبيين في قاعدة العند 

كشف مقطع مسرب من قاعدة العند الجوية   

عن تولي ضباط وجنود سودانيين تدريب قوات جنوبية  

 .تتبع االواء الثالث عمالقة

وفي المقطع يظهر عدد من الجنود والضباط السودانيين  

 .اثناء قيامهم بتدريب قوات العمالقة

وحسب مصادر مطلعة فان السودانيين يشرف عليهم  

لت القاعدة قبل اسابيع لمهمات  قوات امريكية ايضا وص

 سرية قديكون االشراف على التدريب احداهن 

عناصر اإلصالح تستهدف القوات اإلماراتية في  
 معسكر العلم بشبوة 

 . تستمر عمليات مليشيا الشرعية ضد القوات اإلماراتية واإلنتقالي الجنوبي في شبوة 

وفي وقت متاخر من مساء الجمعة استهدف مسلحي الشرعية بعدة قذائف معسكر العلم التابع للقوات 

 .االماراتيه في شبوة في صورة تعكس اصرارها على استمرار الحرب

ساعة من التصريحات التي   48وات اإلماراتية بعد أقل من ويأتي استهداف المعسكر الخاضع للق

أطلقها محافظ شبوة المحسوب على حزب اإلصالح محمد صالح بن عديو الذي شن هجوماً على  

 .اإلمارات لرفض إخراج قواتها من منشأة بلحاف الغازية واتهامها بالتسبب بتجويع اليمنيين

عقب التصريحات التي أطلقها محافظ شبوة المحسوب على  وكانت اإلمارات قد شنت هجوماً على قطر 

اإلصالح والمحسوب بدوره على قطر، في مؤشر على أن التوتر بين اإلمارات وقطر عاد من جديد بعد  

الزيارة التي قام بها مستشار األمن القومي اإلماراتي طحنون بن زايد، ففي سياق الهجوم الذي شنه  

ت في اليوم الذي كشف فيه عن زيارة طحنون ولقائه بأمير قطر،  ناشطو حزب اإلصالح ضد اإلمارا

دفعت اإلمارات في المقابل بشن هجوم ضد قطر مستخدمة المئات من الناشطين على مواقع التواصل  

االجتماعي غير أن الهجوم هذه المرة استخدم فيه قناة الغد المشرق التابعة لإلمارات والتي تبث  

لجنوبي، حيث نشرت القناة أخباراً تتهم قطر بأنها تعمل سراً مع حكومة  لصالح المجلس االنتقالي ا

 .صنعاء والحوثيين ضد التحالف السعودي اإلماراتي

 

 

 

 

 

 

 

 

عدن…قوات أمنيه تقتحم منزل أكاديمي في  
 منطقة ابو حربة

اقتحمت قوات أمنية اليوم الجمعة منزل الدكتور محمد هاشم في منطقة ابو حربة بمدينة   

 .عدن

التي نفذها قوات من الحزام األمني أصيب خاللها الدكتور   وقالت مصادر محلية ان عملية اإلقتحام

 هاشم بجروح 

وحسب المصادر فان القوات داهمت المنزل وأطلقت النار على الدكتور متسببه بإصابته في ذراعة  

 .األيسر

وأوضحت المصادر أن إطالق النار داخل منزل هاشم خلف حالة من الرعب والخوف في أوساط النساء  

 .واألطفال

تعيش عدن حالة انفالت أمني كبير بطلها القوات األمنية ذاتهاو . 



 
               

 

 3صفحه 

حكومة هادي تتعمد تدمير التعليم 
 في الجنوب 

ضمن جرائم الشرعية بحق الجنوبيين يواجه المعلمون في  

الجنوب ظروفًا صعبة دفعتهم إلى االحتجاج مراًرا وتكراًرا من  

نب سلطات الشرعيةأجل المطالبة بحقوقهم المهضومة من جا . 

تعمد الشرغية تدمير منظومة التعليم، من خالل الممارسات وت

المناهضة للمعلمين والمؤسسات التعليمية بشكل عام، األمر الذي 

يهدد مستقبل العملية التعليمية، ويحبط اآلمال المعلقة على  

 .التعليم في االرتقاء بأحوال المواطنين

ين أمس الخميس وقفة في محافظة لحج نفذ نقابة المعلم

حتجاجية تطالب بوقف التدمير الممنهج للتعليم من خالل دفع  ا

رواتب المعلمين واالهتمام بالمدارس والكتاب المدرسي والدفع  

 بسير العملية التعليمية

وتبلورت مطالب المعلمين خالل الوقفات االحتجاجية في ضرورة 

ة، وهيكلة صرف العالوات السنوية المتأخرة منذ سنوات طويل

سويات الوظيفية، والتأمين الصحي على المعلمين، األجور والت

 .والبت في قضية المتقاعدين

وتتعمد الشرعية تدمير كل مقومات الحياة من بينها التعليم  

 .والخدمات بشكل عام

 

 
 
 
 
 
 
 

مليشيا الشرعية تواصل اعتقال 
 رئيس اتحاد العمال بشبوة 

اعتقال رئيس اتحاد العمال   تواصل مليشيا الشرعية في شبوة 

قابات العمال بالمحافظة منذ خمسة ايام دون معرفة اسباب  ون

 االعتقال 

ولليوم الخامس يقبع النخور في السجن حيث قامت مليشيات  

م باعتقال 2021/8/23االخوان بمحافظة شبوة يوم االثنين 

العمال ونقابات العمال  االخ/ صالح احمد النخور رئيس اتحاد 

ر محسن النخور وسالم من اقاربه وهم/ ناص 2ة شبوة وبمحافظ

 . صالح النخور ونقلهم الى سجن االمن السياسي بالمحافظة

وافادت مصادر مطلعه ان اعتقالهم جاء بموجب توجيهات 

صادرة من قبل محافظة محافظة شبوة وذلك بسب قيامهم  

 لطة المحليه بالمحافظة بمحاوله باالعتراض على عمليه قيام الس 

نشاء كسارة في ارضهم وهو انزال مستثمر من محافظة تعز ال

مادفعهم الى االعتراض على ذلك وعلى اثر ذلك قامت السلطه 

المحليه باعتقالهم وترفض االفراج عنهم اال بشرط عدم 

االعتراض على العمل في ملكيتهم الخاصة وهو مايرفضون  

 قبوله 

إجراءات بمطالبة تغير نقابة البنك األهلي  
يمني #بعدن ال  

أوضح موظفي البنك األهلي اليمني بعدن في بيان تأييدها للخطوات واإلجراءات النقابية التي أقر تنفيذها نقابة البنك  

األهلي اليمني بعدن حول إجراءات انتخابات إستثنائية لنقابة عمال البنك األهلي اليمني بعدن ، وذلك عبرت اإلدارة 

االزم بعملية الهيكلية في النقابة ير واإلصالحالعامة في البنك بأمر طلب التغ  . 

وأضاف أن األمر حول حلول إجراءات انتخابات إستثانية تأتي نظراً لطلب معظم الموظفين لتغير النقابة الحالية ولقرب  

  29انتهاء فترتها القانونية في العمل ، وهذا من المقرر إجراء عملية جدولة ومخطط إنتخابي صباح يوم األحد 

خالله عملية التغير واإلصالح في حل كافة شكاوي إدارة البنك األهلي اليمني بعدن غسطس يتم منأ  . 

يذكر إلى أن النقابة المنتهية واليتها قد شهدت فساد في فترتها القانونية بل إن عمال موظفي البنك األهلي اليمني  

نك األهلي اليمني ، وقد أوضح رئيس مجلس يشكون من الفساد الحاصل وهذا األمر يعود وينعكس على مصلحة الب

ليمني بالتكرم والتوجيه بتسهيل االنتخابات على الوجه المطلوب ،  إدارة البنك األهلي اليمني ، ومدير عام البنك األهلي ا

ائب كما أتقدم رئيس المجلس ومدير عام البنك األهلي اليمني بفائق اإلحترام والتقدير إلى األستاذ عبود نعمان عبده ن

لمصارف والتأمينات رئيس النقابة العامة للعاملين ، واألستاذ سالم عوض جمعان رئيس النقابة العامة للعاملين با

 .واألعمال المالية على تقدمهم المساعد في حل عمل إجراء إنتخابات إستثانية واستجاب الموضوع على الوجه المطلوب

تشكيل لجنة جديدة لنقابة البنك األهلي اليمني في مطلع األسبوع   ئيةومن المتوقع أن تجرى بعد االنتخابات اإلستثنا

 القادم من شهر سبتمبر 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األسلمي: عودة أفراد النخبة الشبوانية ورحيل اإلخوان  
 من شبوة مسألة وقت 

شياتها، وعودة أفراد النخبة  قال الناشط الجنوبي علي األسلمي، اليوم الجمعة، إن رحيل سلطة اإلخوان في شبوة وملي

 .”الشبوانية إلى المحافظة “مسألة وقت

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” : “جاي من محافظة ذمار للدفاع عن دينه في محافظة شبوة هؤالء هم من يحكموا  

ذب السلطة الممثلة في اإلخوانجي بن عديو بأن شبوه يحكمها أبنائهاشبوه ال تصدقوا ك ”. 

د النخبة الشبوانية.. سيعودون مسألة وقت فقط وسيرحلون بني إخونج غير مأسوف شبوة هم أفرا وأضاف: “أبناء

 .”عليهم

 



 
               

 

 4صفحه 

عمليات القتل واإلرهاب  
 تزداد في زنجبار أبين 

في محافظة أبين عثر  تستمر الجرائم الوحشية بحق الماطنين

مواطنون األربعاء على جثة المواطن سالم عوض الخضر بدي , 

مودية بمديرية زنجبار محافظة أبينفي منطقة ع . 

وقالت مصادر محلية ان الجثة توضح تعرض المواطن لعدة  

طلقات نارية اودت بحياته كسائر المواطنين التي تالحق االعمال 

نفالت األمني الكبيراالرهابية في المحافظة ذات اإل . 

وحمل المواطنون, االنتقالي الجنوبي وحكومة هادي مسؤولية 

نفالت األمني وانتشار جرائم القتل واالغتياالت منذ أكثر استمر اال

تسنوا 6من  . 

وكان مواطنون عثروا في مايو الماضي على جثة أحد أفراد  

ي اللواء الثالث مكافحة إرهاب قطاع المحفد، يُدعى “محمد عل

الفهد الكازمي”، ، مرمية بالقرب من الطريق الرابط بين  

مدير أمن مديرية مودية المقدم  مديريتي لودر ومودية, واغتيال  

“ناظم فضل علي الصالحي الميسري” برصاص مسلحين  

د خروجه من منزله في موديةمجهولين بع . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

احتجاجات البناء جردان شبوة تندد  
 بانتهاكات مليشيا الشرعية 

نفذ المئات من المواطنين في مديرية جردان بمحافظة شبوة، 

ح ية طالبو خاللها بإطالق سرااليوم الخميس، احتجاجات شعب

 .المختطفين في معتقالت مليشيات الشرعية اإلخوانية

وندد المحتجين بتنكيل السلطة اإلخوانية المحلية في المحافظة، 

ومليشياتها باألبرياء، وتوحشها مع المعارضين لفسادها  

نهاوجرائمها، داعين إلى رقابة على معتقالتها وسجو  . 

تجاجية، إلى بيان، عقب الوقفة االحوأشار المتظاهرون، في 

استمرار سياسة االعتقاالت التعسفية في المحافظة، مؤكدين 

 .تعرض المعتقلين للتعذيب داخل السجون االاخوانية

وناشدوا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التدخل 

محاسبة مرتكبي لرفع الظلم عن المواطنين في شبوة، و

إلنسانية والحقوقيةاالنتهاكات ا . 

وتحكم مليشيات الشرعية اإلخوانية بقيادة المدعو محمد صالح  

عديو، شبوة، بالبطش والتنكيل، إلجبار المواطنين على الصمت  

 .على فسادها وأخونة مختلف القطاعات والمرافق

 

اإلتجاه جنوبا بثياب الوعظ سرطان السلفية: 
 وخنجر اإلخوان 

والحذر للخطر القادم وأخذ الحيطةإقرأ الحقائق وافتح عينك  .. 

من نهج الجماعة إلى ثياب الوعظ السلفي  األمر ليس غريب فقد نبهنا مبكرا إلتحاد القوى البديلة على الساحة ..تحول

عندما تكون الجماعة اإلخوانية في لحظة حزم حقائبها والرحيل من المشهد السياسي … إنه عنصر الفناء الذي  

ديها من كروت اإلرهاب الديني بالتسلل إلى نافذة السياسة واليهم إن كانت الطريقة دينية والتوجه  يطاردها وأحرق مال 

 ..ماسوني

ة الفناء جارية كل الدول العربية تحارب اإلخوان لكن خنجر مسلول قد وضعه اإلخوان في سلة الوعظ السلفي ليس  لحظ

لدينية المهاجرة من الشمال إلى الجنوببثياب السرورية التي انفضح أمرها ولكن بثياب المراكز ا .. 

وري الذي أزهق اآلالف من طالبه للدفاع عنه إستطاع اإلخوان ترويض المراكز الدينية إبتداء من دماج على نهج الحج

في الوقت الذي ولى وهرب إلى خارج البالد ومرورا بمعبر الذي لم ينشئه محمد اإلمام كمؤخرة تساعد على إنتشار  

ى صعده ولكن كان محطة تالقي النهج الزيدي ..محطة ترانزيت للتزود بالوقود لإلنطالق جنوباالسلفية إل .. 

التي فتحت جنوبا وعول على قيادتها لناس مبطنين العقيدة الزيدية بالتقية المقدسة بثياب الوعظ ونهاية بالمراكز 

  السلفي

إلبعاد كأغتيال الشيخ عبدالرحمن العدنيواليهم من التخلص من رموز أصالة النهج السلفي باإلغتيال وا .. 

تسير علي نهج هادي في هرم اليمننة   وكالحالة العسكرية في جبهات القتال في إستقطاب قادة ووحدات معارضة

وخيوطها أراجوزات بيد تسلط الهيمنة الزيدية ..الباس أن ينحر الجنوبي الجنوبي بخنجر الغدر الزيدي وغياب العقل 

لرئيسي المهدد لكياننا ووطننالمعرفة العدو ا . 

 ..نفس الحالة تتكر

خبث التشيع والتقية الزيدية يدفع بالمتشددين السلفين لنحر أخوانهم الجنوبيين ببذرة التكفير والوالء األعمى لمشايخ 

اكز ا أمرهم للحوثي حاكما دينيا وسياسيا وتوجهوا لفتح مرسلفية الشمال الذين أبعدوا ساحتهم عن الصراع وسلمو

ه السلفي الجنوبي لطعن إخوته خدمة ألغراض الزيدية الشيعية النحر والخراب القادم بخنجر إخواني مسموم يستل

الالبسة لمذهب التقية وحرمة سفك دماء المذهب اإلخونجي الذي يمهد الطريق لظهور دجاجلة الشيعة. شماال بكل 

 ..أريحية

يس لها إال هدف يدة لمن صنع اللحظة بل هي موغلة بالقدم وبألبسة عدسموم التكفير السلفي التي بدأت بالظهور ليست 

 .. التدمير والفناء لكل من عارض نهج األرهاب

 ..واليخرج من هذا التطرف إال قليل منهم من رحم ربي وزين عقولهم بالبصيرة

هللا عليه وسلم وهو يرى أن فكيف لطالب علم سلفي يتشدد لمحمد اإلمام حد العبودية أكثر من تشدده لرسول هللا صلى 

الح الروافض وأقر أن دينه ودين الروافض واحد بالرغم من تحذير إمام الجرح والتعديل ربيع  محمد اإلمام قد هادن وص

 .. ..بن هادي المدخلي

وكيف لطالب علم يرى أن الحجوري اليضاهيه عالم وهو من وصفوه بشيطان الدعوة اإلبليسية كون حربه موجهة ضد 

 .. ولتعصب لمحاضراته أكثر من التعصب للقرآنوب ويتم التعصب األعمى له أكثر من التعصب لرسول هللاالجن

الخالصة أن المنهج الزيدي عندما فشل بتحقيق أطماعه في الجنوب أسس اإلخوان إخوان اليمن الواجهة الزيدية 

جهم سينكشف إلنه نهج زيدي الينطوي على  المخفية التي بواسطتها يستحوذون علي الجنوب ولكن اإلخوان رأوا أن نه

عوا إلى نشر المراكز الدينية جنوبا كبديل عن نهج اإلخوان المفضوح وأكثر أئمة المراكز شماليين يقولون  السلفيين فس

بالعاطفة هاربين من بطش الحوثي بينما طالب المذهب الشيعي تلبسوا بالتقية وثياب السلفية لتدمير الجنوب وإخضاعه 

ب الزيديللمذه .. 

يفشل النهج المخفي المتدثر باإلخوان والمراكز السلفيةوكما فشل النهج العلني للزيدي الشيعي س  .. 

 .وإن غدا لناظره قريب

 



 
               

 

 5صفحه 

مركز أنصاف للدفاع عن الحريات:  
الجانب الدولي يوقف الحروب  

ن التي يريدها إال اليم  

إلى  رئيسة مركز إنصاف للدفاع عن الحريات واالقليات  أشارت

إال حرب  أن الجانب الدولي عندما يتخذ قراره يوقف أي حروب،

 . اليمن فإنه لن يوقفها

الجانب الدولي عندما  إيمان ُحميد إن :” الناشطة اليمنية وقالت

قرر واراد ان يوقف الحرب بين غزه واسرائيل حسم األمر  

يوم 11ب خالل حرالوأوقف  ”. 

ال قرر وال أراد وال  واضافت إيمان :”وفي اليمن سبع سنوات 

 .”يريد أن يوقفها

وتسببت صراعات المصالح الخارجية في اليمن في خلق 

صراعات في المناطق المحررة وحرف بوصلة الحرب ضد  

 . الحوثيين، مما قاد إلى تأخير الحسم وإطالة مدة الحرب

 

 

 

ي فخ التدليس  بن عديو.. يسقط ف
 وادعاء منجزات وهمية 

بمقدرات محافظة   محمد صالح عديو  يستمر تالعب اإلخواني

شبوة، التي ال تعنيه كثيرا بأرضها وساكنيها، طمعًا في االرتقاء  

ضمن كوادر التنظيم اإلخواني، ويواصل خدمة أهداف ومصالح 

مليشيا الحوثي اإلرهابية من موقعه في داخل منظومة الشرعية  

خوانيةاإل . 

جندة ويمضي طمعًا وجشعًا ليلعب دور رأس حربة خدمة ال

لى بقعة غالية من أرض الجنوب، تنكياًل وإجراًما  التنظيم ع

 .وبطًشا، يغلفها بتزييف وتدليس

محاوالت كثيرة يمارسها بن عديو لشق صف التحالف العربي، 

 .بإطالق سهامه المسمومة تجاه دولة اإلمارات العربية المتحدة

بقدر الكثيرين بامتالكه موهبة في الكذب  االمس فاجأ بن عديوبو

وقائع ال تقبل التأويل أو  ما فضح غياب حجته، وتدليسه على

 .التشكيك

في مقاله وصف بوقاحة أبناء الجنوب ومناضليه بالمتمردين، في 

مصطلح اعتادت قوى االحتالل على إلصاقه بالمناضلين  

هموالفدائيين المدافعين عن أوطان . 

ر  ت في عامين بعد أحداث أغسطس ما اعتبيزعم أن شبوة خط

يعة هذه الخطوات، وإن أنه “خطوات مهمة”، دون أن يوضح طب

كان يعتبر تهريب النفط والسالح لمليشيات الحوثي اإلرهابية، 

ورفع أسعار المحروقات أسبوعيا على البسطاء، وأخونة 

ين تلك الخطوات المرافق، وفرض اإلتاوات غير القانونية، من ب  

تحمي الماليين في  بن عديو ضد حليف ال تزال مقاتالته  هجوم

الضوء األخضر من صاحب    وثي، دون أنمأرب من عدوان الح

الشرعية المزعومة، الذي بدوره يتلقى التعليمات من رعاة 

 .كرسيه، من اإلخوان في قطر وتركيا

الحريزي: القوات البريطانية تنشئ قنوات  
في المهرة استخباراتيه   

اإلنتهاكات السعودية في المحافظة لجنة االعتصام السلمي في المهرة كشف     تواصل  

ان هناك قنوات استخبارية جديدة وتجنيد جواسيس     خ “علي سالم الحريزي” رئيس لجنة االعتصاموقال الشي 

للعمل في صالحها   في المهرة انشاتها القوات البريطانية . 

يات لمواجهة أبناء بناء المهرة وتجنيد وتمويل مليش صحفي السعودية بامتهان أ واتهم الحريزي في مؤتمر  

القوات السعودية هي حجر األساس في وصول القوات األجنبية إلى المحافظة، وأن  راً إلى أن القبائل، مشي

كةالنظام السعودي يحارب اليمنيين بكل السبل، وآخر مثال ما يتعرض له المغتربون اليمنيون في الممل . 

إلى سحب  ضد اليمن والشرعية أيضاً ،داعياً بريطانيا واعتبر الحريزي التحالف السعودي اإلماراتي عدائياً  

خرج بعض الجنود األمريكيين من الغيضة   2019قواتها في أسرع وقت ممكن من المهرة، موضحا أنه في  

 .إلى المكال وحلت مكانهم قوات بريطانية

جديدة في المستقبل،   لى المهرة، يمهد لوصول قواتن وصول البريطانيين حالياً إوبيَّن رئيس لجنة االعتصام أ 

المحتل األجنبي بشتى الوسائل ومعهم كل اليمنيينأنهم سيقاومون  مؤكداً  . 

وسبق أن أكد رئيس لجنة اعتصام المهرة “علي سالم الحريزي”، أنهم مستمرون في التصعيد ضد التواجد  

ةاألجنبي في أراضي المحافظ . 

قاطع ية، إلى مدينة الغيضة، للتعبير عن رفضهم الواحتشد اآلالف من أبناء محافظة المهرة ،الجمعة الماض

لتواجد القوات األجنبية المحتلة في أراضيهم، مؤكدين أن االحتالل السعودي اإلماراتي البريطاني األمريكي هو  

ول التخريب ويجند العمالء لتنفيذ أجندات  من يتبنى ويغذي اإلرهاب والقاعدة وداعش ويدعم التهريب ويم

رية في المحافظةومخططات استعما . 

ماهيرية الحاشدة جاءت بعد أيام من تعزيز التواجد البريطاني في محافظة المهرة  يشار الى ان التظاهرة الج

ة بطائرة  جندياً للمشاركة في ما قيل إنها حماية للسفن في بحر العرب إثر استهداف سفينة إسرائيلي 40بـ

ً وجماعة أنصار هللا بالوقوف وراءه، ونفاه الب مسيَّرة أواخر يوليو الماضي، و اتُِهمت إيران  نتاغون الحقا . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عطية: الشرعية هي من تهرب السالح  
 للحوثيين

قال الناشط الجنوبي وضاح بن عطية عضو الجمعية الوطنية باالنتقالي الجنوبي على تعاون مليشيات الشرعية  

في تهريب السالح  اإلخوانية و الحوثيين  . 

به بتويتر: “أغلب تجار السالح موالين للحوثي واإلخوان ويتنقلون بين مناطق  يدة على حساوأكد في تغر

ريحيةسيطرة الحوثي واإلخوان بكل أ ”. 

وتساءل: “عمركم سمعتوا أن قوات الحوثي أو اإلخوان اشتبكوا أو مسكوا تجار سالح؟”، موضحا أن:  

لحوثي ومتفقين عليها بأعلى هرم الشرعية  “تجارة وتهريب السالح عملية مشتركة تجمع اإلخواني وا

 .”والحوثي”، مختتما بهاشتاج:”اإلخوان أفسدوا الشرعية

 



 
               

 

 6صفحه 

اإلنتقالي يتهم الرئيس هادي 
 بأكل مستحقات الجنوبيين

شن قيادات في المجلس اإلنتقالي هجوما على الرئيس هادي 

دي واعترافه  وشرعيته عقب تسريب المقطع الصوتي لها

سسات الدولةبالفساد داخل مؤ . 

وقال عضو هيئة رئاسة االنتقالي االنتقالي، فضل الجعدي،  

تلي الجنوب إنه من المعيب على شرعية هادي أن تترك مقا 

في خنادق مواجهة قوات صنعاء ومواجهة التنظيمات  

اإلرهابية من دون مرتبات للشهر الثامن على التوالي،  

ابل تقوم شرعية هادي بـ”ضخ  وأضاف أنه في المق 

عة الفوضى وشراء الوالءات والذمم  لمليارات لصناا

والتحشيد المستمر وإنشاء المعسكرات والمحاور القتحام  

 .”العاصمة عدن

كما اتهم الجعدي قيادة الشرعية باستمرار ممارسة ما  

وصفها بـ”حرب الخدمات” ضد المناطق التي يسيطر عليها 

 .االنتقالي 

 الغدر والخيانةؤولي الشرعية اسلوب  هادي ومسويستخدم 

بالجنوبيين حيث يأكلون مستحقاتهم ورواتبهم بينما يتم  

 .الدفع بهم للموت في الجبهات 

 

 
 

 

 

 

السعودية تمنع تحويالت  
 المغتربين الى اليمن

كشف مغتربون يمنيون في السعودية عن   

السعودية في إطار حملتها ضد  عوائق جديدة وضعتها 

 .المغتربين اليمنيين

نعت التحويالت المالية إلى  ن أن الرياض م وأكد المغتربو 

 .اليمن إال عن طريق عدد قليل من البنوك، وبسقف محدود

ومن شأن هذه الخطوة أن تفاقم المأساة اإلنسانية في  

اليمن، حيث تعتمد كثير من األسر على عائدات التحويل  

لقاها من المغتربين خارج البالدالتي تت . 

ل مئات آالف المغتربين  وبدأت السعودية منذ شهر بترحي

ين، على رأسهم األكاديميين واألطباء اليمني  

 

ناشطون : “شرعية االخوان” .. فساد ونهب لموارد 

لعامة ومناصبها الرفيعةالدولة وعبث بالوظيفة ا  

ليمني لتنظيم اإلخوان المسلمين، بتحويل اتهم ناشطون جنوبيون، حزب اإلصالح، الفرع ا 

اد، من خالل سيطرته على قرارها والعبث بموارد الدولة ومؤسساتهاالشرعية، إلى منظومة فس .  

وأطلق نشطاء جنوبيون هاشتاغ #اإلخوان_أفسدوا_الشرعية، لفضح فساد الجماعة في المؤسسات  

في إفساد وإفشال الشرعيةوالوزارات والهيئات التي تحت سيطرتها، ودورها الكبير  . 

مع الحوثي، ورفض   وسيطر حزب اإلصالح على قرار الشرعية بدعم وتوجيه قطري تركي وقام بالتنسيق

لم عديداً من المناطق المحررة والمعسكرات والعتاد العسكري الثقيل والمتوسط والخفيف  مواجهته، وس

 .للحوثيين

وات الجنوبية ورجال القبائل  وخيانة قوات التحالف والق ولم يكتِف إخوان اليمن بذلك، بل قاموا بخذالن

 .بالشمال، تنفيذاً لمشاريع إقليمية معادية للمشروع العربي 

نوبي ياسر اليافعي، إن “اإلخوان حصلوا على الدعم اإلقليمي والدولي، واستأثروا بحكم  وقال الصحفي الج

الف العربي، ومع ذلك  ص من السيادة، وطلبوا التح واستعانوا بالقرارات الدولية التي تنتق 2011البالد بعد 

 .”فشلوا بسبب فسادهم وانتهازيتهم

وا النصر وحرفوا بوصلة الحرب، هم وأدواتهم في  اإلخوان أفسدوا الشرعية وعطل وأضاف اليافعي، إن

 .السلطة

مآرب الشخصية  الفكرة الدينية عندما تختلط بالسياسة وبالومن جانبه قال الصحفي الجنوبي طه بأفضل: “

سية تفسد المشاريع الكبيرة سواًء مشروع الدولة أو مشروع المؤسسةوالحظوظ النف ”. 

إلخوان فوضوياً عبثياً في اليمن تتنازعه أهواء قادته ومصالح متنفذيه  ورأى أنه ولهذا السبب، أصبح تنظيم ا

 .ممن لهم صلة بمشايخ القبائل والقادة العسكريين

ح بن عطية إن اإلخوان، أفسدوا الجبهات بالهروب  طنية للمجلس االنتقالي وضا وقال عضو الجمعية الو

 .وتسليم السالح للحوثي وفتح صراع مع أطراف المقاومة

أفسد تنظيم اإلخوان بحسب ابن عطية، في الجانب االقتصادي برفضه تحويل الموارد من مأرب والعبر   كما

 .والمهرة وشبوة إلى البنك 

كومية وقاموا بتوظيف األقارب وأتباع الحزب اإلخواني،  ان أفسدوا في اإلدارات الحوأشار إلى أن اإلخو

الدعم والمساعدات من المنظمات الدولية الداعمة  مضيفاً: “لم يقتصر األمر على ذلك فقد نهب اإلخوان ”. 

شرعية  وكان الصحفي اإلخواني سمير النمري قال في تغريدة له على “تويتر”، إن “مسؤولي الحكومة ال

فنادق الرياض، لديهم موارد مالية ضخمة من إيرادات النفط الخام التي تودع في البنك   اليمنية المقيمين في

تقاسمها بعيداً عن الرقابة والمحاسبة  األهلي السعودي ويتم ”. 
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مليشيا الشرعية تعتقل  
جنديان من قوات التحالف  

 في بلحاف 

امس االثنين   اعتقلت مليشيات الشرعية بمحافظة شبوة

من افراد قوات التحالف في   جندين  م2021/8/23

بالحاف وهما علي ناصر قردع بن سريع وعادل خميس  

بن ضباب من احد نقاطها االمنيه بمديرية رضوم ومن ثم  

 . نقلهم الى احد سجون االخوان السريه بالمحافظة

ولم يعرف بعد موقف قوات التحالف العربي حيال اعتقال  

محافظة  ن في دها من قبل مليشيات االخوامن افرا  2

 . شبوة

وياتي اعتقال الجندين في اطار مسلسل االعتقاالت الذي  

خاصة  يتعرض له ابناء مديرية جردان من قبل القوات ال

بمحافظة شبوة على خلفية قضية احداث جردان التي  

م مع العلم  2020/6/11شهدتها مديرية جردان بتاريخ 

قد  جيدآ في محافظة شبوة انه  ان الجميع يعرف ويدرك

انها القضية واغلق ملفها في حينه من قبل عدد من   تم

مشائخ وقيادات محافظة شبوة وتم بمؤجبه حل وانها  

 . القضية بين الطرفين في حينها

وكانت القوات الخاصة قد سبق لها وان اعتقلت جندين  

من النخب الشبوانية من ابناء جردان وهم احمد ناصر  

م  2021/1/1يخ ن سريع وتم اعتقاله في تار قردع ب 

وناصر محمد بن عاطف وقد تم اعتقاله بتاريخ  

م واليزالون يقبعون في سجون مليشيات  2021/3/3

مر الذي احدث استياء  االخوان بالمحافظة حتى اللحظه اال

كبير في المحافظة الستمرار استهداف القوات الخاصه  

 . البناء مديرية جردان

 

 
 

طور الباحة تطالب بطرد   تظاهرة في
يشيا االخوان مل  

في مديرية    من المواطنين المتظاهرون  خرج عشرات 

طورالباحة بمحافظة لحج، اليوم الثالثاء، تطالب بطرد  

قيادات تنظيم اإلخوان اإلرهابي، ومحاسبتهم على جرائم  

 .الفساد 

وحملوا السلطة اإلخوانية في المديرية على رأسها  

ية عن  بدالرقيب البكيري، المسؤولاإلخواني المدعو ع 

معاناة المواطنين من الفساد وبث الفتن، وتعميق  

 .األزمات اإلنسانية

ودعوا إلى رحيل مدير المديرية، والتوصل إلى وثيقة  

شرف لمنع ظاهرة الثأر بين القبائل، وتفعيل اللجان  

مجتمعية ال  

السؤال أين دور االنتقالي؟ من فساد الشرعية  
 المفرغ منه

الشرعية التي  مفروغ منه.. السؤال أين دور االنتقالي؟ باعتباره خارج قوى ساد الشرعية وحكومتها أمر ف

 .تورطت في هذا الفساد

 .مش مطلوب منه أن يصنع معجزة، لكن في ألف خيار يمكن يستخدمه ويشكل ضغط على الشرعية

 :منها مثلا 

ائق الوضع االقتصاديصحفي ويكشف للرأي العام حقيطالب رئيس الحكومة باعتباره شريك فيها بعقد مؤتمر   : 

المناطق المحررة، وعلى رأسها النفط والغازحجم االيرادات المحصلة في  –  

ماهي المحافظات والقطاعات التي ترفض توريد عائداتها الى البنك المركزي بعدن حتى يعلم الناس من   –

 غريمهم 

رعية حجم النفقات وعلى رأسها مرتبات مسئولي الش –  

النتقالي ان يكشف عن ذلك عبر وزرائه بالحكومةواذا رفض معين، على ا . 

أول خطوة لتشخيص المرض  هذه  

ا بالحكومة، يعني انه يتحمل معها مسئولية كل هذا العبث والدمار في المناطق المحررة  .االنتقالي اصبح شريكا

ا نحو وضع برنامج واضح ومحدد إلص ية وبرنامج لح االختلالت داخل الشرعوعليه ان يضغط سياسياا وشعبيا

 .عمل للحكومة

خطوات تنفيذ الشق األمني والعسكرييتم بعد ذلك االتفاق على   

شرعية اإلخوان تصّور ان المشكلة كلها اآلن في عدم عودة الحكومة بسبب عدم تنفيذ الشق األمني والعسكري 

 .التفاق الرياض، وهذه مغالطة

لعبث والفساد من رأس الشرعية وتحديداا في هادي رنامج وال صلحيات وأغلب اوالحقيقة ان الحكومة بل ب 

عصابة المحيطة بهوال . 

ا يتجاوز أصلا صلحيات الحكومة  .اصلح أسباب الفساد والعبث حاليا

مثل، هناك عشرات التعيينات من وكلء ومستشارين وملحقين ومدراء ال حاجة لهم ويستنزفون العملة الصعبة 

ر، بهم التي يستلمونها بالدوالبروات   

مةويجب الغاء هذا العبث وهذا خارج صلحيات الحكو . 

جزء كبير من أسباب االنهيار االقتصادي بسبب أداء قيادة البنك المركزي والبد من تغييرها وهذا ما يرفضه  

 .هادي بشدة

يءاختلالت وعبث مصدرها هادي والعصابة المحيطة به ودون وقف هذا لن يتغير ش .. 
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حتجاجات  أبين..إستمرار اإل 
 الرافضة النهيار الوضع اإلقتصادي 

يستمر الغضب الشعبي في محافظات الجنوب تجاه تردي  

األوضاع اإلقتصادية التي فاقمتها حكومة هادي ولم تجد لها 

 .حلول

ففي مديرية لودر بمحافظة لحج قطع محتجون غاضبون  

ضاع االقتصادية  الطرق الرئيسة احتجاجاً على تردي األو

 . والخدماتية

ئري بلودر،  وأحرق المحتجون اإلطارات في الطريق الدا 

منددين باستمرار أزمة الغاز المنزلي، التي ضاعفت من  

 .معاناتهم في ظل ارتفاع األسعار وانقطاع الرواتب

لطهي الطعام،    وقال المواطنون أنهم اضطروا إلى االحتطاب

مسؤولية استمرار األزمات  محملين حكومة هادي واإلنتقالي

 .وانهيار العملة

احتجاجات شعبية منددة بانهيار وتشهد المحافظات الجنوبية 

 .الخدمات واراتفاع األسعار وانقطاع الرواتب

وكانت مدينة زنجبار مركز محافظة أبين شهدتاالثنين  

الماضي عصياناً مدنياً شامالً؛ رفضاً لسياسة التجويع  

عملة  شية واالنهيار المتسارع للوتردي األوضاع المعي

 .المحلية

 

 
 
 
 
 
 
 

وقفة احتجاجية لمعلمي مديرية  
 رضوم بشبوة 

نفذ معلمو مديرية رضوم بمحافظة شبوة وقفة  

احتجاجية صباح اليوم االثنين للمطالبة بصرف  

 مستحقاتهم المالية 

واكد المحتجين انهم يعيشون اوضاع صعبة بسبب الغال 

ى االعتصام أمام المدارس الفاحش والذي اجبرهم عل  

دعا الكادر التربوي برضوم في اعتصامه األول لهذا  و

 العام اآلباء الى الوقوف معهم في مطالبهم الحقوقية 

المعلمون في الوقفة بحقوقهم وتحسين   وطالب

 .اوضاعهم

 

مليشيا الشرعية توسع دائرة اإلشتباكات في  
 الصعيد بشبوة

شبوة الواقعة تحت سيطرة مليشياتها، وذلك  تباكات القبلية في محافظة تحاول الشرعية توسيع دائرة االش  

لشغل المواطنين عن التفرغ لجرائمها التي تمارسها بحقهم، سواء كان ذلك على مستوى حروب الخدمات وما  

ا بشكل يومي ويتضرر منها  ترتب عليها من أوضاع معيشية صعبة، أو على مستوى االنتهاكات التي تمارسه

سية معارضة ممارساتها االحتاللية الغاشمةاء الذي تبقى تهمتهم األسااألبري . 

ان الشرعية ومليشياتها لم تتدخل في فض أي اشتباكات قبلية تندلع هنا أو هناك بل أن    وقالت مصادر محليه

  ن واآلخر، لكن األخطر من ذلك أن مليشياتها اإلرهابية تنسحب من المواقع التي تشهد صراعات بين الحي 

لبيئة المواتية الشتعال األوضاع، وتترك فراًغا أمنيًا متعمداً حتى يكون هناك بؤرة  عناصرها تعمل على تمهيد ا

 .خصبة الحتضان التوتر ومن ثم الدخول في حالة فوضى تبحث عنها للتغطية على جرائمها

ة وذلك بعد مقتل نجل افظة شبوة، جراء ممارسات الشرعي وتدهورت األوضاع األمنية في مديرية الصعيد بمح

بلي وإصابة آخر، الجمعة، إثر تبادل إطالق نار، حيث دبت خالفات بين الشاب القتيل كهالن، نجل  شيخ ق

مأمور مديرية الصعيد أبوبكر فريد العولقي، وإخوانه من جهة، وآل نمير من قبيلة آل سالم العوالق، من جهة  

صومهعن مقتل كهالن، واصابة شخص من خ أخرى، ما أسفر  . 

ه االشتباكات انسحبت مليشيات الشرعية من المدينة وذلك مع تجدد المواجهات بين قبيلتي  في اليوم التالي لهذ

آل يسلم وآل سالم العوالق، على خلفية نجل الشيخ أبوبكر فريد العولقي، وذلك في خطوة متكررة كلما اشتعل  

على النفخ فيها   ى أن هناك أطراف خفية تعمل يجعل هذه الصراعات مفتعلة ويؤكد عل الصراع، األمر الذي  

 .بشكل مستمر

يرى مراقبون أن سلطة اإلخوان تستفيد من الصراعات القبلية لجهة أنها تقوم بتوظيف حالة االنفالت األمني  

ها، لكنها في المقابل  من أجل استمرارها في نهب ثروات المحافظة ومحاولة تنفيذ مخططات أخونة مؤسسات

ة محتلة ليس لديها هدف سوى السيطرة على مقدرات الجنوب  الشعبي ضدها وتثبت أنها قوتضاعف الغضب  

 .وإغراقه في الفوضى

ال تدرك الشرعية أن تشجيعها على الصراعات القبلية سينقلب ضدها ألن أبناء شبوة لن يقبلوا أن يعيشوا في  

ي ضد  ة من التوتر والغضب الداخلالمجتمعي في المحافظة، وأن خلق حالفوضى أمنية تهدد تماسك النسيج 

مؤامراتها سيكون نتيجة مزيد من االحتجاجات الشعبية الرافضة لتواجدها، وبالتالي فإن هدفها األساس من  

 .شغل المواطنين عن جرائمها لن يتحقق على األرض

لى استقرار  وات النخبة الشبوانية التي حافظت عتساهم الشرعية اإلخوانية دون أن تدرى في زيادة شعبية ق 

ن جرى تطهيرها من عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي، وأثبتت من دون أن تقصد أن العناصر  المحافظة منذ أ

األمنية الجنوبية هي الوحيدة القادرة على حفظ األمن في الجنوب، وأن خطوات االنتقالي إلنهاء احتاللها  

اصرها اإلرهابيةراف التي تنتظر بفارغ الصبر طرد عنتحظى بتوافق كافة األط . 

يام الماضية تصاعدات دعوات طرد مليشيات الشرعية اإلخوانية في محافظة شبوة، وإعادة نشر  وخالل األ

 .قوات النخبة الشبوانية، على وقع االنفالت األمني، وتفشي حالة الفوضى والنزاعات القبلية

، مشيًرا إلى  يشجعها وجود السالح بكثافة ت إن جرائم القتل والثأر في شبوة وقال الناشط االعالمي عامر ثاب

منعت حمل السالح والتجول به، ووصف تجربة النخبة   –خالل انتشارها   –أن قوات النخبة الشبوانية 

ها  الشبوانية في المحافظة، بأنها فريدة ونوعية لتحقيقها األمن واالستقرار في وقت قياسي، مشدًدا على عودت

الشرعية اإلخوانيةلفتن التي زرعتها مليشيات  لصيانة دماء المواطنين، ووأد ا . 
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مقراط يكشف مستجدات  
العسكرين وينفي احتجاج 

 تحديد موعد لصرف رواتبهم

عن   كشف رئيس صحيفة الجيش علي منصور مقراط

مستجدات االحتجاجات العسكرية المطالبة بتوفير المرتبات 

ن  مؤكدا أنه اليوجد اي موعد لصرف رواتب الجيش واألم

 المتوقفة للشهر الثامن 

أن آخر تواصل له بشأن الرواتب في الساعات  قال مقراطو

األولى من فجر اليوم اإلثنين مع معنيين والذين افادوا أن  

 العلم عند هللا والموعد محدد 

واتهم اإلعالمي العسكري علي مقراط تورط أطراف  

مسؤولة في حكومة المحاصصة بتجويع العسكريين  

حات نزال تصريمحافظ البنك شكيب حبيشي باوتشجيع نائب 

إعالمية جريئة وصادمة تلمح بعدم صرف الرواتب اال  

بتصحيح كشوفات رواتب الجيش واألمن وتارة أخرى بعدم  

 .وجود سيولة نقدية 

واعتبر مقراط تظاهرات العسكريين صباح أمس أمام البنك  

لم تكن موفقة ويفترض الصبر والتحمل أليام محدودة حتى 

،  ف رواتبهملون إلى قناعة باستحالة صريص  

وذكر أنه ذهب ظهر أمس إلى البنك ووجده خالي من البشر 

 ومغلق بعد انتهاء وقفة العسكريين االحتجاجية 

لألسف كل الجهات تتفرج على هؤالء  مختتمأ القول :

الشرفاء وهم يتضورون جوعاً حتى اعالم االنتقالي تحول 

 .إلى لسان حال البنك المركزي

 

 

 

 

 

مام البنك  اعسكريون يتظاهرون 
 المركزي مطالبين بصرف مرتباتهم

خرج العشرات من الجنود والضباط القدامى أمام البنك المركزي 

صباح اليوم األحد في تظاهرة للمطالبة بصرف   اليمني

أشهر 8مستحقاتهم المنقطعة منذ  . 

شكيب  وردد المتظاهرون شعارات موجهة لنائب رئيس البنك 

أو الرحيل يشي طالبوه بصرف مستحقاتهمالحب . 

وشهدت التظاهرة حضور العديد من الجنود والضباط ورجال  

 .األمن والمرور القدامى

 

فريق دولي الى عدن للتحقق في جرائم  
 طارق عفاش وفساد البنك المركزي

ب واالنتهاكات بعد  قادة لمجرمي الحر فقدت االطراف اليمنية المحاربة للحوثيين ثقتهم لدى المجتمع واصبحو

بحق اليمنيين على المستوى االنساني واالقتصادي ايضا  جرائمهم  

وكشف الكاتب الصحفي صالح الحنشي، عن لجنة تحقيق تتبع لجنة العقوبات الدولية ستصل مدينة عدن قريباً  

رات،  ادات موالية لإلماللتحقيق بشأن انتهاكات شهدتها عدن ولحج والساحل الغربي من قبل قوات وقي

العملة بمناطق سيطرة حكومة الشرعية والتحقيق بشأن انهيار . 

وقال الصحفي الحنشي إن فريقاً من لجنة العقوبات الدولية مكون من ثالثين عضواً بينهم أعضاء من محكمة 

ساحل الغربيالجنايات الدولية، في طريقهم إلى عدن للتحقيق من االنتهاكات التي شهدتها عدن ولحج وال . 

ستقوم بالتحقيق مع من وصفهم بـ”عيال المرحوم” في إشارة لطارق وعمار  اف إن لجنة التحقيق أيضاً وأض

صالح، وكذا التحقيق مع مجلس إدارة البنك المركزي، في إشارة للتحقيق بخصوص انهيار العملة وتدهور  

 .الوضع االقتصادي في المحافظات الجنوبية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

وزع غاز في تعز فضيحة فساد تحيل صحفي إلى م  

  200الصحفيين حصة يومية مقدارها   محلية ان القائم بأعمال فرع شركة الغاز بتعز منح احد قالت مصادر

اسطوانة يوميا لتوزيعها على المطاعم في مدينة تعز في فضيحة فساد بمدينة تعاني من اختناقات تموينية  

 .وازمة غاز غير مسبوقة

توكيل بيع غاز حصة    خصص لصحفي اليملكمدير فرع شركة الغاز بتعز وذكرت المصادر ان القائم بأعمال 

اسطوانة بعد نشره مجموعة مقاالت تمتدحه وتشيد بانجازاته 200مقدارها  . 

واوردت بيانات حصص الوكالء في مدينة تعز اسم الصحفي معاذ مرشد )معاذ المعمري( بين قوائم وكالء  

سنويا الف اسطوانة  60اسطوانة بأجمالي  200ارها الغاز في المدينة خصصت له حصة يومية مقد  . 

الف اسطوانة   20ويقول وكالء الغاز ان ان المدينة تعاني من ازمة خانقة بسبب خفض حصتها من الغاز الى 

م2018الف اعتمدت لها في العام   40اسبوعيا بدال من   . 

المسائلة  ص توزيع يعد فسادا يستوجب ويؤكد وكالء الغاز ان منح اطراف ليس لها عالقة بتوكيالت الغاز حص

الف اسطوانة يعد مكافأة له من قبل مسؤولي الشركة لبيعها    60ن منح المعمري حصة سنوية تصل الى وا

 . بأسعار السوق السوداء
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مسؤول بارز في اإلنتقالي: لم تجن الحكومة 
من معالجات إنقاذ العملة سوى المزيد من  

 االنهيار 

هجوما حادا على المجلس اإلنتقالي الجنوبي يادي بارز في شن ق 

 الشرعية متهمها بالتسبب في انهيار العنلة

وقال القيادي في المجلس االنتقالي فضل الجعدي ان الحكومة 

الشرعية لم تجني من معالجات إنقاذ العملة والتي اتخذها البنك  

 .المركزي في عدن مؤخرا سوى المزيد من االنهيار

: لم تجن   تويتر  غريدة على حسابه فيف الجعدي في تواضا

 الحكومة من معالجات إنقاذ العملة سوى المزيد من االنهيار

وتابع: ها هي مليشيات الحوثي تتخذ إجراءات صارمة منعت  

تداول طبعة االلف الشرعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها  

 .لتبوء تلك المعالجات بالفشل

باء ثقيلة على كاهل  ل تحول إلى اعالفشواشار الى ان هذا 

ن وحياته المعيشية المواط  

 واختتم الجعدي تغريدته قائال: فيا لبؤس المعالجات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسبب تأخر الوقود..كهرباء عدن تخرج 
 عن الخدمة 

أوضحت   الكهرباءمع استمرار انهيار الخدمات وعلى رأسها 

ات التوليد  المؤسسة العامة لكهرباء في عدن بأن عدد من محط

خر وصول الوقود المخصص لها  أت بالخروج فعلياً جراء تأبد

 .لليوم الثالث على التوالي

وأكدت كهرباء عدن بحسب نزول المدير العام أ/ سالم الوليدي  

في ومدير عام التوليد م/ سمير عوض لمنشأة النفط الواقعة 

م المصافي بأن تأخر عملية تزويد ناقالت الوقود بسبب عدم استال

الجهات المعنية  افي والنفط توجيهات من قبلشركتي المص

بتزويد محطات الكهرباء حتى الساعة الحادية عشر من صباح 

 .اليوم

وتناشد قيادة كهرباء عدن جميع الجهات المعنية بضرورة  

بل خروج ما تبقى من اإلسراع بتزويد محطات الكهرباء، ق 

 محطات جراء نفاد الوقود 

 

وزارة  فساد هائل في صحفي جنوبي يكشف  
ف مقربين وبيع جوازات  الخارجية بينها وظائ 

 سفر

كشف الصحفي اليمني نبيل االسيدي، عن عمليات فساد يمارسها أوسان العود، وكيل وزارة الخارجية للشؤون  

ألف   40بلوماسي، بالمخالفة، وبيع أكثر من المالية واإلدارية، من بينها تعيين مقربتين عائلياً، في السلك الد

طائلة  “أحمر” مقابل مبالغ مالية  جواز سفر . 

وقال االسيدي، في مقالة نشرها على حسابه في الفيسبوك، إن “العود عين زوجته )نادية باحاج(،  

كدبلوماسية في المندوبية الدائمة بـ)نيويورك(، فيما عين شقيقتها )أسهار باحاج( في سفارة اليمن لدى  

 .واشنطن

يات المتحدة، لإلقامة في كندا  الوال  كيل وزارة الخارجية، غادرتشقيقة زوجة و وأشار إلى أن “أسهار”

 .وحصلت على الجنسية الكندية، لكنها ال تزال تستلم راتبها الدبلوماسي من السفارة اليمنية، حتى اليوم

ضافي  وذكر أن “العود” يشرف على حسابات وزارة الخارجية اليمنية في السعودية، وكذلك على الدخل اال

للسفارة والقنصلية في الرياض    -اشر وال تورد لخزينة الدولةل مب رسوم مالية تفرض بشك–نظور وغير الم

 .وجدة

 .ولفت إلى أن المسؤول في الخارجية اشترى عقارات عدة في الواليات المتحدة، بينها شقق سكنية

غير مبررة، ولم يقم  مالية كثيرة   الشرعية األكبر”، ُعهد  وطبقاً للمصدر، لدى العود، الذي وصفه بـ”فاسد

ها حتى اآلن، مضيفا: “ال أحد يجرؤ على سؤاله عنها ألن هناك شخصيات كبيرة في هرم الشرعية  بإخالئ

 .”متورطين وشركاء معه في هذا الفساد

ألف جواز دبلوماسي  40بيع   

باع    جواز “أحمر”، ألف 40، حيث تصرف بأكثر من وامتد فساد “العود” إلى جوازات السفر الدبلوماسية 

طائلة فيما منح البقية كهدايا ومجامالتمعظمها بمبالغ مالية  . 

وقال الصحافي نبيل األسيدي، إن وكيل وزارة الخارجية، في الحكومة المعترف بها دولياً، “منح قيادات في  

طائلةجماعة الحوثيين جوازات سفر دبلوماسية مقابل مبالغ مالية  ”. 

ديرعاية مصالح عائلة ها   

عوم من أبناء عبدربه منصور هادي )ناصر وجالل( ومدير مكتب  دي إلى أن أوسان العود “مد ونوه األسي

الرئاسة عبدهللا العليمي، وأحمد عوض بن مبارك الذي وصفه بـ)الحالم بالرئاسة(، إضافة إلى قائمة طويلة من  

 .فاسدي الشرعية وتجارها

ملته كواحد من  خصيا للرئيس هادي ويتم معا ه كان صديقا ش أنه “يتمتع بكل هذا النفوذ ألن والدوأوضح  

 .العائلة الحاكمة )عائلة هادي(”، وفق تعبيره 

ويتولى العود رعاية مصالح عائلة هادي، في الخارجية اليمنية، سواء من حيث تمرير التعيينات الدبلوماسية،  

تهافي الوزارة ذاارات اليمن بالخارج، وأيضا التعيينات للمقربين من العائلة، في سف  . 

وزير الفعلي في وزارة الخارجية، من فترة عبدالملك المخالفي، لكن نفوذه ازداد، مع ويعد أوسان العود ال

شريكه الحالي احمد عوض بن مبارك، حيث يدير أعمال الوزارة على هواه عبر تطبيق “الواتس آب”، وفقا  

 .للمصدر ذاته 

 

 


