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في ظل اسوأ أزمة عالمية..الشرعية  
تجهز التمام بيع نحو مليون برميل  

 من نفط شبوة ومأرب
 

نتقالي زاز اإلالشرعية تصر على استف
 وطعن اتفاق الرياض 

 
 

ي ينشئ  تصعيد جديد..اإلنتقال 
معسكرات لمواجهة قوات األحمر في  

 وادي حضرموت 
 

السعودية تُجند مرتزقة ألمان لنشر 
 الفوضى في الجنوب 

 

 املشهد اجلنوبي األول 

 ,, حصاد األسبوع ,, 
 

من واردات   %40اقتطاع االنتقالي لـ
المشتقات النفطية مجرد فتات أمام  
 مليون برميل شهرياً ينهبها اإلصالح 

 



 
               

 

 2صفحه 

قيادي في مؤتمر عفاش يهاجم  
لجزر الشرعية ويتهم التحالف باحتالل ا

 والموانئ اليمنية 

تتعالى األصوات المؤتمرية في الخارج ضد   

في اليمن محملين اياه الوضع   وتدخالته   التحالف

شن القيادي بحزب    المعيشي المتدهور في البلد حيث 

المؤتمر ، ياسر اليماني هجوماً الذعاً على قيادة سلطة  

الشرعية بقيادة عبدربه منصور هادي واتهمها  

بالسماح للمحتلين باحتالل الجزر والموانئ اليمنية  

 .وتجويع اليمنيين

تلفزيونية لقناة “بلقيس”  وقال اليماني في مقابلة 

التابعة لحزب اإلصالح تيار قطر وتركيا، ورصدها  

الجنوب اليوم، بأن هادي وحكومته ورئيس برلمانه هم  

السبب في تجويع الشعب اليمني، وقال بأن هادي  

ورئيس حكومته ورئيس البرلمان هم المسؤولون  

ووراء تدمير اليمن وهم وراء من سمحوا بهذا العبث  

رض له الشعب اليمنيالذي يتع . 

وقال اليماني ، إن هناك آالف األسر تنام بدون الحصول  

على وجبة العشاء رغم أنها متواجدة في مناطق يمنية  

خاضعة لسيطرة الشرعية والتحالف وهي مناطق غنية  

بالنفط والغاز وأنه رغم ذلك ال تزال مناطق الشرعية  

وال  محاصرة من التحالف ال يدخلها كهرباء وال غاز 

نفط وأن المسؤول عما يحدث هو هادي ورئيس  

حكومته ورئيس البرلمان الذين قال بأنهم سمحوا  

باحتالل الجزر وسمحوا بإغالق المطارات وإغالق  

الموانئ من قبل التحالف وأن كل ذلك تم على مرأى  

جندي   300ومسمع من قبلهم، وأن اإلمارات قصفت  

عدن وقتلوا  من قوات هادي ذهبت تقاتل إلعادته إلى 

بغارة من طيران اإلمارات الحربي وأن هادي رغم ذلك  

لم يحرك ساكناً ولم يطالب بخروج اإلمارات، معنى ذلك  

بأنه راٍض عما حدث وأن رئيس البرلمان راٍض ومثله  

 .رئيس الحكومة

وطالب القيادي بمؤتمر الخارج أن على هؤالء الثالثة  

أن يرحلوا من المشهد السياسي وهم اليوم سبب  

المعضلة في اليمن وأن البدائل حالياً هي في يد الشعب  

اليمني، في إشارة منه إلى الخروج بثورة ضد هادي  

وسلطان البركاني رئيس برلمان الشرعية ومعين  

فةعبدالملك رئيس حكومة المناص . 

 

من واردات المشتقات    %40اقتطاع االنتقالي لـ
النفطية مجرد فتات أمام مليون برميل شهرياً  

 ينهبها اإلصالح

كشفت تقارير صحفية عن رفع المجلس االنتقالي الجنوبي نسبة حصته التي يستقطعها المجلس من   

واردات المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج لتغطية احتياجات السوق اليمنية في المحافظات الجنوبية من 

40إلى  20% %. 

هذه االستراتيجية ورغم تعرض المجلس بسببها لالنتقاد واتهامه بنهب واردات المشتقات النفطية إال أنها فيما يبدو 

ه المجلس االنتقالي إليجاد مصدر دخل له لتغطية نفقات ورواتب قيادات المجلس وبعض  كانت الحل الوحيد الذي لجأ إلي

الوحدات العسكرية واألمنية التابعة له وذلك بعد أن أوقفت السعودية رواتب القوات الجنوبية الموالية للمجلس االنتقالي  

عه وإجباره على القبول بتنفيذ اتفاق في إطار سياسة الضغط االقتصادية التي تمارسها الرياض على المجلس إلخضا

الرياض وفق ما تريده السعودية وحزب اإلصالح وليس وفق ما تم التوافق عليه في جولتي المفاوضات بين االنتقالي 

 .وهادي خالل العامين الماضيين

عدن صالح   وبحسب ما كشفه وسائل إعالم جنوبية نقالً عن مصادر عاملة في مصافي عدن فإن مدير شركة النفط في

من إجمالي كل شحنة تصل إلى  %40إلى  %20كرامة والذي تم تعيينه من قبل االنتقالي وجه برفع نسبة االقتطاع من 

مصافي عدن من المشتقات النفطية والتي يتم شراؤها من الموردين بسعر منخفض ثم القيام ببيعها بأسعار مرتفعة 

االنتقالي لتغطية نفقاته التي توقفت بعد كانت مقدمة من التحالف  بهدف االستفادة من فارق السعر وتحويله لحساب

 .السعودي

وفيما يتهم البعض االنتقالي بأن قيامه بهذه الممارسات هي عمليات ابتزاز ونهب صريح لمستوردي المشتقات النفطية 

ى االنتقالي بيعها في السوق  بذرائع ومبررات متعددة خاصة أنه يتم إجبارهم على بيع هذه النسبة بسعر منخفض ثم يتول

بسعر مرتفع، ذهب البعض لإلشارة إلى أن ما يقتطعه االنتقالي من واردات المشتقات النفطية ال يساوي إال جزءاً يسيراً 

جداً مما تنهبه هوامير حزب اإلصالح )اإلخوان المسلمين في اليمن( من نفط خام يتم بيعه علناً بالعملة الصعبة وتجني 

مدعومة من قطر وتركيا من خالل عمليات النهب التي تتم بشكل دوري مئات المليارات من الرياالت سنوياً الجماعة ال

في ظل انهيار الوضع االقتصادي وتدني المستوى المعيشي ألدنى مستويات قياسية ولدرجة وصلت حالة المعاناة لدى  

األوضاع التي يعيشها المواطنون في المحافظات   المواطنين في المحافظات المحررة جنوب اليمن إلى أسوأ بكثير من

 .الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي تعتبر مناطق محاصرة وتتعرض لعقوبات اقتصادية كبيرة

وآخر شحنة قام اإلصالح ببيعها كانت عبر ناقلة نفط تدعى “سيسكوت” والتي وصلت إلى مقربة من ميناء بير علي في 

لسيطرة مليشيا اإلصالح وقامت بتحميل قرابة المليون برميل من النفط الخاممحافظة شبوة الخاضعة  . 

ألف برميل والبالغ   950ألف طن من النفط الخام أي ما يعادل  105وحسب مصادر نفطية فإن الشحنة األخيرة قدرت بـ

افظات الجنوبية، مليون لاير بحسب سعر الصرف في المح 600مليار و 106مليون دوالر أي ما يعادل  82قيمتها 

وهذا المبلغ وفق المصادر لم يدخل على اإلطالق خزينة البنك المركزي في عدن لتسديد رواتب الموظفين وتوفير  

الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لديهم، حيث تذهب هذه المبالغ لحسابات خاصة بمسؤولي حكومة هادي 

للشحنات التي يتم بيعها بشكل رسمي والتي تذهب إيراداتها للبنك األهلي  في السعودية في البنك األهلي السعودي إضافة

 .السعودي في حسابات تتحكم بها السعودية رغم أنها حسابات تم إنشاؤها باسم حكومة الشرعية

ات  الكارثة فيما يمارسه اإلصالح من نهب للثروات النفطية وعدم توريد العوائد لخزينة الدولة وتوزيعها على المحافظ

التي تئن تحت وطأة المعاناة ومواطنوها تحت وطأة المجاعة وانقطاع الرواتب والخدمات وانعدام المشتقات النفطية  

أيضاً وارتفاع أسعارها بشكل كبير جداً لدرجة وصلت في محافظة شبوة لوصول سعر الدبة البترول في شبوة ما بين 

شحن كمية تبلغ مليون برميل من النفط الخام شهرياً خالفاً لما يتم  ألف لاير، رغم أن شبوة تقوم ب 22ألف لاير إلى  19

نقله من نفط خام عبر ميناء الضبة النفطي في حضرموت والخاضع أيضاً لسيطرة التحالف والذي يعتقد أنه يتم عبره  

مسؤولي هادي نقل النفط الذي تذهب عائداته لصالح التحالف السعودي في تقاسم واضح بين التحالف وحزب اإلصالح و

لعائدات النفط الخام مقابل السكوت على بعضهم البعض وتحميل المجلس االنتقالي تبعات التدهور االقتصادي في  

 الجنوب تحت ذرائع )اتفاق الرياض( وعدم تنفيذه 

 



 
               

 

 3صفحه 

توتر عسكري بين قوات اإلنتقالي  
ومليشيات االخوان في طور  

 الباحة 

تشهد مديرية طورالباحة حاضرة الصبيحة ثمانون كيلو   

باندالع    متر من العاصمة عدن توترات عسكرية تنذر

مواجهات بين قوات الحزام األمني التابعة للمجلس االنتقالي 

المسلمينوقوات تابعة لإلخوان   . 

تأتي تلك التطورات حسب مصادر مطلعة بالصبيحة بعد  

عيين مديرا لالمن بالمديرية من قبل وزير الداخلية لقائد  ت

عسكري موالي لإلخوان تابع لمعسكر يقوده ابو بكر  

المقربين من نائب الرئيس علي محسن األحمر  الجبولي أحد   

 

 
 
 
 
 
 
 

المهرة..تظاهرة نسائية تندد  
 بانهيار العملة 

تظاهرن العشرات من النسا في مديرية الغيضة مركز   

محافظة المهرة، يوم أمس الجمعة، منددات باستمرار انهيار 

 .العملة المحلية، وارتفاع األسعار

ورفعن المحتجات الفتات تندد بانهيار العملة المحلية وغالء 

في المحالت التجارية من   المعيشة بسبب التالعب باألسعار

رقيبدون حسيب وال  . 

وجاء في بيان المتظاهرات أن الوقفة النسائية جاءت من  

ظ  أجل توصيل مطالبهن إلى السلطة المحلية بقيادة المحاف

محمد علي ياسر، مؤمال من بن ياسر أن يأخذ مطالب  

المحتجات المعبر عن وضع حلول للتدهور المعيشي بعين  

 .االعتبار

البالد إلى تكثيف ودعا بيان التظاهرة، الجهات المختصة في  

حمالت الرقابة والتفتيش على األسواق ومحالت الصرافة  

 .لمراقبة المتالعبين باألسعار ومحاسبتهم

وطالب من السلطة المحلية بإعفاء المواد الغذائية من  

الضرائب، شريطة تخفيض أسعارها من قبل التجار ورفع  

مرتبات القطاع الحكومي كونهم الشريحة األكثر تضررا من  

 .الوضع المعيشي المنهار

 

 

عسكريون بعدن يشكون تعسفات وزارة  
 الدفاع بخصم راتب شهر مارس 

شكا عسكريون في عدن    تستمر انقطاع المرتبات عن العسكريين في وتجاهل الحكومة لمعاناتهم حيث

 .تعرضهم للظلم التعسفي بخصم راتب شهر مارس من قبل وزارة الدفاع 

سكريون بأنه تم خصم راتب شهر من قبل وزارة الدفاع في عدنل عوقا . 

والجرحى وشؤون الضباط والجوية) راتب شهر أبريل(واضافوا: اليوم تم صرف رواتب الشهداء  . 

مشيرين إلى أنه تم خصم راتب شهر مارس من قبل وزارة الدفاع كون اخر شهر صرف إليهم هو شهر  

 .فبراير

مارس والتراجع عن خصمه كونه حق مشروع لهم خاصة  الدفاع صرف مرتب شهر وناشد عسكريون وزارة 

ء المعيشة بحسب قولهموأنهم بأمس الحاجه اليه في ظل غال . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السعودية تُجند مرتزقة ألمان لنشر الفوضى في 
 الجنوب

أن قوات خاصة من الشرطة االتحادية ألقت القبض   أعلن اإلدعاء العام االتحادي في مقره بمدينة كارلسروه

هوخشفارتسفالد وفي ميونيخ-على الرجلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منطقة برايسغاو . 

وجاء في بيان اإلدعاء العام أنه يُجرى التحقيق ضد األلمانيين لالشتباه البالغ في محاولتهما كزعيمين لتأسيس  

 .تنظيم إرهابي

العزم على تأسيس قوة من المرتزقة تحت قيادتهما،   2021البيانات، عقد الرجالن في مطلع عام وبحسب 

ألف يورو 40وخططا لمنح كل عضو في هذه القوة أجر شهري تبلغ قيمته حوالي  . 

رجال، وأن يكون أغلبهم من   150و 100ووفقا للبيانات، خطط الرجالن ألن تشمل القوة ما يتراوح بين 

ة في الجيش أو الشرطةعناصر سابق . 

 .وتواصل أحد المتهمين بالفعل مع سبعة أفراد على األقل لهذا الغرض

وجاء في بيان اإلدعاء العام أن المتهمين كانا ينويان عبر تشكيل هذه القوة التدخل في الحرب في اليمن  

ضلة لهما لتمويل  لفرض مفاوضات سالم هناك ، ووفقا لخطط المتهمين المزعومة،كانت السعودية هي المف

القوة، حيث حاول أحد المتهمين عدة مرات التواصل مع جهات حكومية في السعودية، إال أن تلك الجهات لم  

أي رد فعل، بحسب بيانات اإلدعاء العام األلماني   تبدي . 

وفتش المحققون منزلي المتهمين في ميونيخ وفي منطقة كالف، كما فتشوا أماكن أخرى تخص أربعة أفراد  

فورتمبرغ وبافاريا.ومن المنتظر أن يقرر قاضي تحقيقات في المحكمة  -غير مشتبه بهم في واليتي بادن

 .االتحادية اليوم ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهمين بالسجن االحتياطي 



 
               

 

 4صفحه 

بن بريك يهدد بقلب الطاولة 
 على حكومة المناصفة 

هجوما على الشرعية مهددا بقلب   المجلس االنتقالي, شن

الطاولة على حكومة هادي ردا على ما أسماه بسياسة  

 .التجويع التي تمارس صد أبناء الجنوب

حمد بن بريك  وطنية في االنتقالي أوقال رئيس الجمعية ال

على موقع التدوين )تويتر(: “الجوع كافر ، والمجلس  

ون في  االنتقالي لن يكون شاهداً على ذبح شعبه، وسنك

مقدمة الصفوف لشعبنا في اختيار الطريقة المناسبة لقلب  

 .”الطاولة

ويستغل اإلنتقالي اإلحتجاجات الشعبية المنددة بانهيار 

ضاع اإلقتصادية لتحقيق أهدافه ومحاولة قلب  العملة واألو

 .الطاولة على حكومة هادي

 

 
 
 
 
 

في عدن فقط..سيارات اإلسعاف 
 تستخدم لنقل القات 

تفاجأ مواطنون بعدن الثالثاء لحظة مشاهدتهم سيارة  

سوق القات بالشيخ عثمان وعلى متنها  اسعاف وهي تقتحتم 

 .كميات من القات

قتحمت السوق وهي تشغل  وقال مواطنون ان السيارة ا

الونانصوت  . 

وظن المواطنون ان على متن السيارة جرحى او مرضى  

 .ليفاجئون بانها محملة بالقات

يأتي ذلك في ظل االستهتار بممتلكات الدولة في حين تعيش 

ات الهامة بدون سيارات اسعاف العشرات من المستشفي  

القاعدة يعلن مسؤوليته  تنظيم 
عطاس عن اختطاف الداعية ال   

  مسؤوليته  القاعدة اإلرهابي في حضرموت، أعلن تنطيم

عن اختطاف الدكتور الداعية طاهر العطاس المختطف منذ  

 . تريم ثمانية أيام بمدينة 

وأعلن تنظيم القاعدة عدد من المطالب لالفراج عن الداعية 

باألفراج عن عدد من    وطالب السلطات األمنية بحضرموت

نقيادات التنظيم في سج المكال بحسب الوسيط القبلي   

 . الداخلية اليمني  ووزير

وسط استمرار دعم التحالف لهذه التنظيمات تحت   يأتي ذلك

 مبرر مواجهة الحوثيين 

في ظل اسوأ أزمة عالمية..الشرعية تجهز التمام  
 بيع نحو مليون برميل من نفط شبوة ومأرب

ة لبيع نحو مليون برميل من النفط الخام،  فقة جديدالتمام صكشفت مصادر، عن تحركات لـ “الشرعية” ، 

 .منتجة من محافظتي مأرب وشبوة

وصلت إلى ميناء النشيمة في محافظة شبوة قادمة من  SEASCOUT وأفادت المصادر بأن الناقلة النفطية

يلألف برم 950آالف طن من النفط الخام أي ما يساوي  105كوريا الجنوبية ، لنقل ما يقارب  . 

مليون دوالر، أي ما    82صادر تقدر قيمة الكمية من النفط الخام الذي تستحوذ عليه حكومة هادي الم  ووفق

لاير للدوالر األمريكي   1300مليارات لاير حسب سعر الصرف في المحافظات الجنوبية )أكثر من  104يعادل 

 .الواحد(

لنقل كميات النفط الخام وسط تدهور   المصادر ذاتها أشارت إلى تخصيص “الشرعية” مينائي بير علي والضبة

ات األسعار للسلع المختلفة في المحافظات الجنوبية والشرقيةالوضع المعيشي وارتفاع مستوي  . 

  20وجاءت الصفقة الجديدة في وقت تشهد فيه محافظة شبوة أزمة وقود خانقة حيث بلغ سعر جالون البنزين 

ن حكومة هادي بمعاناة المواطنينألف لاير ، وسط ال مباالة م 22لترا إلى نحو  . 

رواتب  وعلى الرغم من عقد “الشرعية” عشرات الصفقات لبيع النفط الخام إال أنها تواصل التنصل عن دفع 

الموظفين للشهر التاسع في مناطق سيطرتها، وللعام الخامس توالياً في كافة مناطق اليمن ، حيث يتقاسم  

موال الطائلة، في وقت يعاني الشعب أسوأ أزمة إنسانية في العالم“اإلصالح” وهادي ورئيس حكومته تلك األ  . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار المحافظات مسؤول إماراتي يرد على طلب  
الشرعية دعماً إلنقاذ الريال: خسارة فيكم دوالر  

 .”واحد وثقتنا بكم “صفر

بانعدام الثقة في    شرعية مؤكداشن مستشار ولي عهد أبو ظبي األكاديمي عبدالخالق عبدهللا هجوما على ال

 .حكومة وقوات الشرعية

وكتب عبدهللا، في حسابه على “تويتر”: صفر ثقة في الحكومة اليمنية وصفر ثقة في الجيش اليمني، ال 

عربي يستحقان الدعم السخي الذي قدم لهما من التحالف ال . 

تعبيره   وأضاف: كل دقيقة وكل دوالر دعم تنفق على الشرعية هي خسارة، وفق . 

وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك قد أكد ضرورة وجود دعم عاجل من التحالف إلنقاذ اإلقتصاد، فيما دعا  

 اإلنتقالي التحالف إلنقاذ العملة من اإلنهيار خالل اجتماع لهيئة رئاسته أمس 
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ي ينشئ  تصعيد جديد..اإلنتقال
معسكرات لمواجهة قوات األحمر  

 في وادي حضرموت 

د جديد بين الشرعية واإلنتقالي في محافظات  تصعي في ظل

الجنوبي انشاء معسكر تدريبي    الجنوب بدأ اإلنتقالي

 .وتحشيدي في حضرموت 

إن المعسكر التدريبي تم افتتاحه في   وقالت مصادر مطلعة

منطقة قارة الفرس بمديرية الطلح، بمحافظة حضرموت  

نتقالي  تحت قيادة عادل المصعبي، أحد قيادات المجلس اال

 .العسكرية

الى  وحسب المصادر فان الهدف من ذلك تحشيد الشباب 

 .معارك مستقبلية في وادي حضرموت مع مليشيا الشرعية 

وقد ازعجت هذه الخطوة تنظيم االخوان واتهت وسائل  

اعالم تابعة للجماعة السعودية بانها تعمل ضد ما اسموه  

من  الجيش الوطني ، ووصف موقع يني يمن الذي يبث 

تركيا خطوة السعودية بأنها خطيرة ، واتهم الرياض بتقديم  

بير لمعسكر المصعبي، لمواجهة القوات المتواجدة في  دعم ك

 وادي حضرموت 

 

 

 

 

 

جمعية زارعي الكلى تنفذ وقفة  
ة بعدن احتجاجي  

رفضا الستمرار تهميشهم من قبل الحكومة ووزارة الصحة 

وقفة احتجاجية  نظمت جمعية زارعي الكلى والكبد في عدن 

أمام مبنى وزارة الصحة بعدن ؛ تنديداً بإهمال حكومة 

كبد وعدم توفير األدوية  المناصفة مرضى الكلى وال

 .والمستلزمات الطبية الالزمة إلنقاذ حياتهم

مة المناصفة مسؤولية تدهور القطاع وحمل المحتجون حكو

الصحي وافتقار المرافق والمستشفيات والمراكز الطبية  

ط الخدمات واإلمكانيات واألدوية التي من شأنها  ألبس

 .التخفيف من معاناة المرضى

ل أمين عام الجمعية “فضل   وفي الوقفة االحتجاجية ، حمَّ

عمد  شائف محمد” حكومة المناصفة مسؤولية اإلهمال المت

من قِبل وزارة الصحة ، والتداعيات الخطيرة التي تهدد  

لكبد والكلى في عدن  حياة الكثير من المصابين بأمراض ا

 .والمحافظات الجنوبية

وهدَّد المحتجون باتخاذ خطوات تصعيدية جديدة واحتجاجات 

أسبوعية حتى تنفيذ كافة المطالب المشروعة التي خرجوا  

 .من أجلها

ردفان ترفض قرار محافظ لحج تعيين مدير  
 لمديرية المالح 

”  بالعميد مختار النوبي رفًضا قاطعاً قرار محافظ لحج    رفضت قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد ردفــان ممثلةً 

م بشأن تكليف عنتر علي سالم حيدرة مدير عام لمديرية  2021أكتوبر  17( الصادر بتاريخ 80تركي” رقم )

 “ المالح

نؤكد رفضنا لهذا القرار رفًضا قاطعًا الذي يهدف إلى خلط األوراق وأفتعال المشاكل في ردفـان بشكل فوضوي 

مد مثل القرارات السابقة الغير المسؤولة وذلك لتمرير مشاريع أخوانية حاقدة لخلق صراع جديد وهذا ال متع

ه على اإلطالق ولن يمر أبداً نسمح بـ  . 

مسؤولية من أي تداعيات تحدث بسبب قراراته العبثية التي تأجج الفوضى والفتنة  نحمل محافظ لحج كامل ال

وعليه احترام إرادة أبناء ردفان والشعب الجنوبي ودماء شهدائنا األبرار التي  وتعبث بأمن واستقرار المحافظة 

 ” لم تجف حتى اللحظة

د لـ ردفــان الخير في هذه الظروف نؤكد بأن قرار التركي هو قرار تحدي مدعوم من جهات عدائية ال تري

ل أو نتهاون مع هذه القرارات  اإلستثنائية التي تمر فيه ردفان بوضع أمني مستتب، مؤكدين بأننا لن نتساه

 ” اإلخوانية الغير مسؤولة والغير شرعية وسنتعامل معها بحزم

 صادر عن 

 قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد ردفــان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أزمة مشتقات نفطية تعصف بمديريات وادي 
 حضرموت 

فطية، منذ أكثر من شهرينتشهد مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت، أزمة خانقة في المشتقات الن . 

وشكى مواطنون، “األزمة الخانقة التي معها انتعشت السوق السوداء، حيث يباع الديزل والبترول الدبة الـ  

ألف لاير  20لتر إلى أكثر من  20 ”. 

ويصطف المواطنون في طوابير طويلة، أمام المحطات الحكومية، للحصول على المشتقات النفطية المتقطعة،  

ألف لاير  12إلى  لتر  20باع فيها الدبة الـ والتي ت   . 

في ذات السياق، كشف عبدالرحمن بلفاس مدير شركة النفط بوادي حضرموت، سبب هذه األزمة وارتفاع  

العملة المحلية أمام العمالت االجنبية، وكذا ارتفاع األسعار   اسعار المشتقات، بالقول: “أهم االسباب هو انهيار

 .”العالمية للمشتقات

ع صرف المشتقات للوادي من فرع الساحل، لكن ال وجود ألمل حتى اآلنوأشار بلفاس، “بأننا نتاب ”. 

يذكر أن مديريات وادي حضرموت، تعيش أزمة في المشتقات النفطية ومعها ارتفعت أسعارها بشكل كبير،  

 .أدى إلى تأثر المواطنين من هذا الوضع الراهن، والذي ارهق كاهلهم
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بلحج: غالء  ي زعيم قبل
االسعار والفقر اسباب رئيسة 

 للجريمة والسرقة

قال الشيخ ماجد الصبيحي شيخ قبلي بمحافظة لحج إن  

الجوع والفقر وراء انتشار الجريمة وظواهر السرقة التي  

 . تحدث بين الحين واآلخر

واضاف: من األسباب التي دفعت إلى ذلك ارتفاع األسعار  

لناس في تحت مستوى خط  والغالء مما أدى إلى وقوع ا 

الفقر، وهناك ممن لم يجد لقمة العيش ليسد رمقه، في ظل  

الحكومة والجهات المسؤولة عما يجرى من غالء  صمت 

ووباء وبالء قد أصاب معظم المواطنين الذين ال حول 

 .والقوة لهم

وطالب الشيخ ماجد بضرورة إيجاد الحلول والمعالجات  

ال المواطنين من دائرة  السريعة للوضع االقتصادي وانتش 

الفقر والعوز والخروج بالبالد من الوضع المأساوي الذي  

نفسه على الجميع ويكاد يؤدي إلى كارثة إنسانية    عكس

 .كبرى

انهيار وناشد قيادة الدولة بالتدخل السريع والعاجل للحد من  

العملة، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وحفظ األمن  

الظواهر المخلة باألمن وحفظ المال العام  للحد من انتشار 

اعفة جهودها  والخاص. كما ناشد المنظمات الدولية بمض

بتقديم الدعم اإلنساني للمواطنين بمديريات المحافظة  

 . بصورة عادلة

 

 
 

 

 

 

 

أبين..عصيان مدني في لودر 
 إحتجاجا على إنهيار العملة 

بمحافظة أبين ، صباح    شهدت مديرية لودر 

صيان مدني أغلقت فيه المحالت التجارية ومحالت  اليوم ع 

لصرافةا . 

وجابت شوارع المديرية مسيرة حاشدة تندد بإنهيار العملة 

 .المحلية وارتفاع األسعار وتردي األوضاع المعيشية 

وتشهد محافظات الجنوب احتجاجات على تردي الخدمات  

الحكومة للطالب المحتجين وسط تجاهل   

 

نتقالي وطعن اتفاق زاز اإل الشرعية تصر على استف

 الرياض 

تصر الشرعية، على استفزاز الجنوبيين من خالل طعن اتفاق الرياض واإلقدام على خطوات   

 .وإجراءات تتنافى مع بنوده، في محاولة لصناعة حالة من التوتر األوضاع على كل األصعدة

وصحراء حضرموت، في خطوة  الشرعية أقدمت على تعيين إخواني في منصب مدير أمن لمديريات وادي 

طار مخطط إخواني يعادي الجنوبقوبلت بغضب جنوبي عارم، كونها تندرج في إ . 

القرار اإلخواني ينذر بصعوبات هائلة في األوضاع األمنية في وادي حضرموت، وهي منطقة تشهد في  

نية مرعبة، تتخلّلها الكثير من الجرائم واالعتداءاتاألساس فوضى أم  . 

ن يشرف مدير األمن الجديد، على عمليات قمع وانتهاك تُمارس ضد الجنوبيين، ال  وبيون، من أويتخوف الجن

 .سيّما أّن والءه لحزب اإلصالح اإلخواني اإلرهابي

هذه الخطوة “المشبوهة”، إذ أّكدت الهيئة  سريعًا، تعاطى المجلس االنتقالي مع األمر وعبّر عن رفضه الكامل ل

الرياض    ية للمجلس بمحافظة حضرموت، أّن القرار يمثّل تجاوًزا لنصوص اتفاقالتنفيذية للقيادة المحل

 .ويخالف نصوص قوانين التعيينات في األجهزة األمنية

نص على الشراكة  وقال بيان صادر عن انتقالي حضرموت: “في تجاوز جديد وخطير التفاق الرياض الذي ي

ية واألمنية، أقدم وزير الداخلية على إقالة مدير أمن وادي  مع المجلس االنتقالي والتوافق في التعيينات المدن

حضرموت، واستبدله بشخصية حزبية معروفة بانتمائها ووالئها لجماعة اإلخوان المسلمين وصحراء ”. 

محلية للمجلس االنتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، نعبر  وأضاف البيان: “إننا في الهيئة التنفيذية للقيادة ال

التعيينات في األجهزة  هذا التعيين المتجاوز لنصوص اتفاق الرياض، والمخالف لنصوص قوانينعن رفضنا ل

األمنية، التي تحرم التعيينات المسيسة، ونعلن عدم تعاملنا معه، وندعو أهلنا في الوادي إلى رفضه وعدم  

 .”تعاملهم معه

ض هذا التعيين، كونه مصدًرا للفتنة،  وتابع البيان: “ندعو السلطة المحلية بالمحافظة إلى المسارعة برف

ت األمني ، في الوقت الذي تحتاج فيه مديريات الوادي والصحراء إلى شخصية  وسيتسبب في مزيد من االنفال 

جهزة األمنيةأمنية مهنية جامعة، تحظى بقبول غالبية المواطنين، ويعزز ثقتها باأل ”. 

نب أّكد رفض هذه الخطوة اإلخوانية وخطرها على  بيان “انتقالي حضرموت” تضّمن أكثر من بعد، فمن جا

وضاع األمنية في المنطقة، كما حّث األهالي على عدم التعامل مع هذا الشخص اإلخوانياأل . 

األوضاع األمنية في وادي حضرموت،  في الوقت نفسه، وردت في البيان رسائل تحذير من خطورة تردي 

منطقة أحد بنود المؤامرة الخبيثة التي تنفّذها الشرعية على  باعتبار أن صناعة الفوضى األمنية في هذه ال

 .األرض

كما أن إقدام الشرعية على طعن بنود اتفاق الرياض حتى الوقت الراهن، يعبّر عن هذا التنظيم سيظل موّجًها  

نوب، وهي تحركات ال يمكن فصلها عن عمل الشرعية على استقدام المليشيات  لبوصلة عدائه صوب الج

ة واستدعاء حضورها العسكري في الجنوبالحوثي . 

وتسعى الشرعية ألْن يكون لها وللحوثيين أيًضا حضور نافذ على األرض في الجنوب، باعتبار أّن هذا األمر  

الفوضى األمنية الشاملة التي تستهدف كل أرجاء الجنوب،  يحقق لهما هدفًا مشترًكا وهو صناعة حالة من  

كات للجنوبيين نحو تحقيق المزيد من المكاسب على الصعيدين األمني  وبالتالي اإلجهاز على أي تحر 

 .والعسكري
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أموال ضخمة مهربة من  
مأرب تطوف أسواق 

 حضرموت 

قالت مصادر مصرفية في محافظة حضرموت ان مبالغ  

ضخمة نهبتها قيادات اإلخوان من محافظة مأرب من  

ن  أسواق المد العملة المحلية اليمنية تطوف بكثافة في 

ي حضرموتوالقرى ف . 

واضافت المصادر أن شيوخ يستغلون سيارات حيث  

شوهدوا مساء امس في عدة أماكن وعلى إثر ذلك أرتفع  

لاير مقابل اللاير   450صرف اللاير اليمني إلى أكثر من 

 .السعودي

وقال شهود عيان أن سيارات محمله بنادل عمله يمنيه  

ت تتحرك بخفيةشاهدوها اليوم في ساحل حضرمو . 

وأشار مراقبون إقتصاديون أن كل تلك األموال المنهوبة  

تسبب  من مأرب والتعمد في ضخها في حضرموت قد ت

بإفراغ الجنوب من ماتبقى من عمله صعبة وسيعجيل  

باالنهيار الكامل لإلقتصاد وقد يؤدي إلى نشر الغال  

 .والفوضى في جميع محافظات الجنوب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ات بين جماعة  أبين…اشتباك
مسلحة وقوة أمنية تخلف قتلى  

 وجرحى في الوضيع 

يستمر اإلنفالت األمني وتكثر الجماعات المسلحة في  

مناطق سيطرة مليشيا الشرعية حيث قتل شخص  

اخرين بينهم جنود من األمن مساء اليوم اثر  3واصيب 

اشتباكات مسلحة بين قوة امنية ومسلحين بمديرية  

 .الوضيع بأبين

ين  صدر امني ان اشتباكات مسلحة اندلعت بوقال م

 .جماعة مسلحة وقوة امنية من امن ابين

واشار المصدر الى ان االشتباكات اندلعت بقرية الكمع 

جرحى من األمن  3وخلفت قتيل من المسلحين و   

 

فساد الشرعية.. تدمير لالقتصاد وانهيار للعملة  
 وأعباء على السكان 

اإلخوانية ضمن جرائم الفساد، متعددة األوجه، ملة، إحدى الوسائل التي اتبعتها الشرعية يمثّل التالعب اإلخواني بالع

من أجل إنزال ضربة مدوية باالقتصاد، ومن ثم تكوين الثروات من جانب، مع العمل على تأزيم الوضع المعيشي  

 .للمواطنين

 مة، تغذيها الجرائم التي ترتكبها الشرعية وتشهد محافظة شبوة، شأنها شأن مناطق أخرى بالجنوب، أزمات معيشية قات

 .اإلخوانية في التالعب بالعملة وهو ما ينعكس فوًرا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية واالستهالكية في المحافظة

الشرعية تتعّمد بشكل مباشر، العمل على تدمير القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي يجد الكثيرون صعوبات في شراء  

سواق عرضة لحالة ضخمة من الكساد اجاتهم ولوازهم، وفي الوقت نفسه تبقى األاحتي . 

ألف لاير، كما وصل  52كيلوجراًما( إلى  40ألف لاير، وأرز شاهين )عبوة  45تعبيًرا عن ذلك، قفز سعر السكر إلى 

ألف لاير، وطماطم   40ا( لترً  20م )ألف لاير، وارتفع سعر زيت الطعا 32كيلوجراًما( إلى  50دقيق السنابل )عبوة 

لف لاير، بينما كيلو البطاط والبصل والطماطم سجل ألف لاير أ  20اإلمارات لـ  . 

السياسات التي اتبعتها الشرعية اإلخوانية على مدار الفترات الماضية، تسبّبت في انهيار الوضع االقتصادي بشكل  

شديد في معدالت الة من التباطؤ االقتصادي، وتراجع كبير، وتجلّى ذلك بكل وضوح في تنامي حالة االنكماش وحدوث ح

 .النمو

وبداًل من أن تضع الشرعية خطًطا لتحقيق انتعاشة اقتصادية، باتت سببًا رئيسيًّا في تأزيم الوضع االقتصادي، ودون أن  

اع المواطنينتجري اإلصالحات المطلوبة عملت على نهب اإليرادات المحلية وتعطيل ضخ الموارد بما يُحِسّن من أوض  . 

الة رئيسية في آلت إليه أوضاع االنهيار االقتصادي، وقد وثّقت الكثير من األدلة والتقارير  ومثّلت جرائم فساد ح

 الصادرة عن منظمات دولية وإقليميم الفساد الذي ترتكبه الشرعية، وتسبب في إثارة األزمات المعيشية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل بعدن وليس أمام قيادي في الحراك: الفساد فاق الخيا
الموت المواطنين سوى  

أوضح قيادي في الحراك الجنوبي أن الفساد قد فاق كل المستويات المعروفة، وجعل المواطن في عدن أمام حل واحد  

 . وهو أن يموتوا

في  وقال الدكتور عبدالرحمن الوالي: “في عدن فاق الفساد كل المستويات المعروفة، األمن منفلت والسرقة والرشوة 

 .”كل المناحي اصبحت أمر يومي

وأشار الوالي إلى أنه ليس أمام المواطنين في ظل هذا الفساد سوى الموت، حيث قال: “المواطنين البسطاء الشرفاء  

ن يموتواأمامهم حل واحد وهو أ  ”. 

نا، فلنتذكر  واضاف: “الكثيرون في أجهزة األمن خاصة هم رأس الفساد، عدم المحاسبة والسكوت على الباطل مصيبت 

 .”أن القلعة القوية تسقط من الداخل
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محلل اقتصادي: الحديث عن  
الحلول اإلقتصادية مؤشر عن  

 تسارع إنهيار العملة

اعتبر الكاتب الصحفي ورئيس موقع مراقبون برس ماجد 

مؤشر لتسارع    الحديث عن الحلول االقتصادية   ان الداعري

انهيار العملة المحلية  كارثة . 

لداعري في تغريدة له على حسابه بتويتر “أي  وكتب ا 

حديث اعالمي عن حلول إقتصادية وهمية لحكومة  

 .”الشرعية، يفاقم من تسارع كارثة انهيار العملة المحلية

ألمر  وأضاف الداعري “فمتى تدرك حكومة معين ا

وتستشعر خطر كارثية الوضع االقتصادي وتحترم فشلها  

حديث أو تصريحات  وعجزها على األقل لتكف عن أي 

فارغة تكشف حجم سخفها حتى في فهم المعالجات  

 .”االقتصادية المطلوبة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

غاضبة تقطع    لحج..إحتجاجات
 الطرقات وتغلق المحالت التجارية 

المنددة بتردي الخدمات وانهيار العملة   تستمر اإلحتجاجات

وسط تجاهل حكومي متعمد لهذه االحتجاجات حيث شهدت  

ج األحد، احتجاجات غاضبة تنديدا بانهيار  محافظات لح

 .العملة وارتفاع األسعار

   وقام المحتجون بإغالق محالت تجارية وقطعوا الطرق

 .الرئيسية

هيار العملة وأعلن المحتجون رفضهم لسياسات التجويع وان

 .وارتفاع األسعار

كما أضرم المحتجون النار في إطارات السيارات في مدينة  

 .العند 

لمحافظات الجنوبية احتجاجات شعبية تندبدا بانهيار وتشهد ا

 .العملة والمطالبة برحيل التحالف وحكومة المناصفة

 

في مختلف مناطق نفوذ الشرعية .. تحتد 
دائرة الغضب ضد تردي الخدمات والممارسات  

 العشوائية 

ا لتنظيم اإلخوان  احتدت دائرة الغضب ضد الممارسات اإلخوانية في مختلف المناطق التي تشهد نفوذً   

 .اإلرهابي، في ظل تعّمد العمل على إثارة األزمات المعيشية أمام السكان 

المواطنين، تعبيًرا عن  ففي محافظات الجنوب، تُشهر الشرعية اإلخوانية سالح صناعة األزمات في وجه 

استنزاف ونهب ثروات  حرب طائفية يتعرض لها الجنوب، كما أّن المؤامرة اإلخوانية تتضمن أيًضا العمل على 

 .الجنوب

وتشهد محافظات الجنوب مثل شبوة وأبين وحضرموت ترديًّا واسع النطاق في األوضاع المعيشية، ويشكو 

ة سواء السلع الغذائية الالزمة أو الخدمات مثل انقطاع الكهرباء  المواطنون من نقص كل االحتياجات الضروري

ز ونقص الوقودأو ضعف المياه أو غياب أسطوانات البوتاجا . 

القاسم المشترك في األعباء التي يعانيها الجنوب منذ فترات طويلة، تعود بشكل مباشر إلى أّن الشرعية  

عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تساهم في   –ل متعمد  بشك  –اإلخوانية تتعمد إثارة هذه األزمات، وتعزف 

 .تحسين أوضاع المواطنين

ستشري في معسكر الشرعية حالة غضب عارمة من جّراء األعباء الهائلة التي  وقد صنع الفساد اإلخواني الم 

صادي  عانى منها المواطنون، إن كان في ظل غياب اإلجراءات التي يمكن أن تساهم في تحسين الوضع االقت 

ئن  ومن ثم رفع القدرة الشرائية للمواطنين أو تمادي الشرعية في استنزاف الموارد وتحويل األموال إلى خزا

 .عصابات الصف األول النافذين، ال سيّما في مؤسسة الرئاسة

  تردي األوضاع المعيشية انتقلت حلقاته سريعًا إلى محافظة تعز، فتلك البؤرة التي تتقاسم الشرعية السيطرة

عليها مع الحوثيين، تعيش هي األخرى أزمات معيشية قادت إلى الكثير من االحتجاجات ضد الشرعية، والتي  

أحدثها اليوم السبتكان   . 

وانتشرت الكثير من الصور على مواقع التواصل االجتماعي التي تُظهر أعداًدا كبيًرا من السكان وهو  

نية والمعيشية، وهي مأساة صنعتها وغذّتها جرائم الفساد  على انهيار األوضاع اإلنسا   –مجدًدا  –يعترضون 

 .التي أجادتها الشرعية اإلخوانية على صعيد واسع

تبقى القواسم المشتركة في كل االحتجاجات التي تنفجر في وجه اإلخوان، أنّها تخرج اعتراًضا على ارتفاع  و

ات وعناصر حزب اإلصالحاألسعار ونقص السع والخدمات وجرائم الفساد المستشراة بين قياد  . 

الوحيد نحو تخليص    وفيما يبقى من المستبعد انتظار تراجع إخواني عن مثل هذه الممارسات، فإّن السبيل

السكان من هول هذه األعباء هو استئصال النفوذ اإلخواني بشكل كامل، ال سيّما من مفاصل صنع القرار  

ير باعتبار أّن هذه العناصر تتحكم بشكل كبير في تسي  

 

 
 
 
 
 
 

 تظاهرة في تعز تندد بانهيار العملة 

ر العملة المحلية وزيادة األسعارشهدت مدينة تعز، اليوم السبت، تظاهرة شعبية تنديًدا بتدهو . 

 .وطالب المتظاهرون الحكومة بتوفير الخدمات ووضع حلول عاجلة لوقف تدهور العملة

بشعارات تندد بفساد اإلخوان وصمت الحكومة وعدم  وجاب المتظاهرون شارع جمال وسط المدينة، وهتفوا 

 .تحركها لوقف التدهور االقتصادي

رياالً يمنيًا األمر الذي أدى ارتفاع األسعار ومضاعفة   1300والر الواحد ومؤخًرا تجاوز سعر صرف الد

 .معاناة السكان
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لماذا تحمي ميليشيات اإلصالح  
“باعوم” ومكونه الحراكي  

 االنفصالي حامال علم الجنوب؟ 

تساءل كاتب سياسي قائال: “لماذا تحمي مليشيات اإلصالح  

ي يرفع علم  باعوم وترحب بمكون الحراك الثوري الذ

الجنوب “المرتد” بينما يحاربون نفس العلم “الجنوبي”  

 !الذي يرفعه عيدروس واالنتقالي؟ 

وقال الكاتب السياسي “ياسر علي” في موضوع له” مكررا  

يات مأرب بحماية فعالية فؤاد  تساؤالته: لماذا قامت مليش

علي راشد وسمحت له برفع علم الجنوب في شبوة! بينما  

الشاجرة عندما رفع نفس العلم في شبوة؟ قتلت الشهيد  ! 

لماذا يقاتل بن معيلي مع أبو مشعل “األبيني” الذي يرفع 

علم الجنوب، بينما يقاتل “األبيني” عبداللطيف السيد بتهمة 

 رفع علم االنفصال؟

اذا يرحب ويدعم اإلصالح إنشاء تفريخات جنوبية  لم

اوض “تدعي” استعادة الجنوب” بينما يحارب ويرفض التف

 .مع االنتقالي الذي يطالب بنفس الهدف

 :اإلجابة ببساطة

 .العبرة ليست برفع العلم

 .أو ترديد الشعارات ودغدغة العواطف

 .لكن بإخالص الرجال وصدقهم وثباتهم

ه الحقيقة اإلصالح يدركون هذ : 

 .يعلمون َمن الذي يرفع العلم لخلط األوراق ويدعموها بقوة 

ت االنتقالي ورفضه ألي  وهم قد اختبروا صالبة وثبا 

تنازالت، واستعداده التام للتضحية من أجل تحقيق الهدف،  

لهذا يحاربون االنتقالي بشتى الوسائل عسكرياً وإرهاباً بكل  

 .زمان ومكان

وضوح هو العقبة الكبيرة أمام أطماع الشمال، االنتقالي بكل 

 .وهو الخطر األكبر عليهم

كين خطراً عليه لما  ولو كان الشمال يرى في باقي الدكا

 .دعمها وأيد عودتها من جديد

 

 

 

بسبب مطالبتها بصرف مستحقاتها..فصل 
ممرضة من وظيفتها في مركز العزل الصحي 

 بزنجبار 

شكت الممرضة مرفت عبدهللا الفيش احد ممرضات الكادر التمريضي بمركز العزل الصحي الخاص بحاالت  

ر عاصمة محافظة أبين، عن قيام مدراء مكتبي الصحة والسكان  االصابة بفيروس كورونا ، في مدينة زنجبا

و ذلك على أثر تنفيذ وقفات  في المحافظة والمديرية ومدير المركز بأبالغها بعدم ممارسة مهامها في المركز، 

إحتجاجية سلمية للطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المعلقة منذ ما يقارب عام، واطالق نداء إستغاثه حول  

االطباء في قسم طب عام / اطباء قسم العناية المركزة  إنعدم  ICU ،      اضافة الى قله األدوية وعدم وجود

األكسجين فقط من قبل الكادر التمريضي في المركز المطهرات كون المركز يعمل على أسطوانات  . 

لعزل الصحي  ا  وفي تصريح اوجزت الممرضة مرفت عبد اللطيف الفيش بقولها انا احد العامالت بمركز 

بعد ان نفذنا الوقفات اإلحتجاجية السلمية    الخاص بحاالت اإلصابة بفيروس كورونا، في مدينة زنجبار 

طب عام / اطباء قسم    إنعدام الكادر الطبي في قسم   اطالق نداء استغاثه حولللمطالبة بصرف مستحقاتنا و 

بذلت أقصى طاقتي الذاتية وبإمكانيات شبه  عملنا في المركز بأسطوانات األكسجين و ICU العناية المركزة

مكتب  معدومة ، معرضه حياتي للكثير من المخاطر واهمها اإلهانة و التهديد ب ولكني تفاجئت بقيام مدير 

الصحة في المحافظة د/ جمال امذيب و عبدالقادر باجميل مدير مكتب الصحة في المديرية و مدير مركز العزل  

بالغي بعدم ممارسة عملي في المركز دون اي اسباب تذكر ! غير اني طالبت  الصحي الدكتور عمر عمير با 

حتى يومنا هذا 2020  بمستحقاتي التي لم استلمها منذ عام . 

القول: ان هناك تالعب في االسماء وادخال اسماء ليس لهم صلة في الصحة وال نعرفهم كمنخرطين  وكشفت ب

 . في السلك الطبي

ومنظمة الصحة العالمية ونقابة الصحيين انصافها من الظلم التي    في المحافظةمناشدة السلطات المحلية 

 .تعرضت له

  

 
 
 
 
 
 
 
 

وموظفي مستشفى ابن خلدون   تلويح بالتصعيد..أطباء
يطالبون المحافظ تركي بإلغاء قراره التعسفي ضد مدير 

 المستشفى 

حج، بقرار المحافظ الموالي لتنظيم  ندد أطباء وعمال مستشفى ابن خلدون في مديرية الحوطة بمحافظة ل

المدعو أحمد تركي إيقاف مدير المستشفى عن العملاإلخوان اإلرهابي،  . 

ولوحوا خالل وقفة تضامنية مع الدكتور محسن مرشد، بالتصعيد حال اإلصرار على القرار، مطالبين المدعو  

 .تركي إلى إلغاء قراره التعسفي

نافية وجود   كفات بين الدكتور مرشد وأحد المقربين من المدعو تركي،وأرجعت مصادر إصدار القرار إلى منا

 .اعتماد القرار على أسباب قانونية أو مخالفات إدارية
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الريال يواصل إنهياره أمام العمالت األخرى 
 بعدن

يواصل اللاير اليمني التراجع في سوق الصرف أمام  

لبنك  العمالت األجنبية مع فشل اإلجراءات التي أقرها ا

 .المركزي اليمني الحتواء هذا االنهيار

قيمة له في تاريخه، في تعامالت الجمعة، وسجل اللاير أدنى 

رياال 1335أمام الدوالر حيث تجاوز سعر الدوالر الواحد  . 

وتنخفض القيمة السوقية للعملة اليمنية، كل يوم خالل  

 .الفترة األخيرة، لعدة أسباب

المحاوالت المتكررة للبنك   ويرى خبراء اقتصاد، أنه رغم

أن المضاربة   المركزي اليمني، لضبط سوق الصرف إال

بالعمالت، وضعف إدارة البنك المركزي ألزمة اللاير،  

باإلضافة لضعف الدور الرقابي، سيقود إلى تواصل االنهيار 

ما لم يكون هناك تدخل قوي لضبط سوق الصرف عبر  

 .إجراءات عديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طن في مديرية القطن  اغتيال موا 
 بحضرموت 

مع استمرار اإلنفالت األمني في محافظة حضرموت اغتيل  

مواطن برصاص مسلحين مجهولين الجمعة في مديرية  

 .القطن بمحافظة حضرموت

وقالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا في وقت متأخر 

من مساء الجمعة على جثة المواطن نهيد غازي بن طاهر  

اخل سيارته في منطقة هنين بمديرية   دالنهدي مقتوالً 

 .القطن 

وحمل المواطنون األجهزة األمنية التابعة لإلصالح مسؤولية 

استمرار االغتياالت واإلستهانة بأرواح المواطنين في  

 .مناطق وادي حضرموت

وكان قد قتل مسؤول أمني ومرافقيه قبل يومين باستهداف  

 .سيارته بعبوة ناسفة في سيئون

حضرموت انفالت أمني وعمليات اغتياالت   فظةوتشهد محا

سنوات 6منذ  . 

 

ناشطون جنوبيون ,, باعوم عاد بالمشروع 
 للجنوب ونجلة فادي سيحرق تاريخية

تساءل عدد من نشطاء الحراك الجنوبي عن المشروع الذي عاد به القيادي في الحراك السابق ، حسن باعوم ورئيس  

عاد بدون مشروع واضح يدفع بالقضية الجنوبية نحو االمام   مشيرين أن باعوم المجلس الثوري األعلى للحراك حالياً ،

وينتشلها من واقعها الحالي ، بقدر ما تشير كل المؤشرات أن عودة باعوم منسقة من قبل السعودية ، ومتفق عليها مع 

للجنوب  ملة باعوم معادي المهندس احمد الميسري وزير الداخلية في حكومة هادي السابق ، ولذلك فالمشروع الذي يح

 وال يوحد الصف الجنوبي بل يساهم في التفرقة واالنقسام والتفتت الشعبي ، 

، وان يسهم في توحيد   من جانبه نصح الناشط احمد العامري باعوم بعدم معاداة المجلس االنتقالي الجنوبي التابع

الماء العكر ، وينبغي ان نقف  الجنوب وتصتاد فيالصف الجنوبي ، وقال يجب ان ال نداهن اي قوى تريد الهيمنة على 

بالحراك الجنوبي وواجهتنا عدن   2007بخندق واحد مع المجلس االنتقالي في الهدف الذي انطلقنا اليه منذ عام 

للجلوس على طاولة واحدة ، وان كان ذلك مستحيل كما تفيد اجندة زيارة باعوم األخيرة بعد سبع سنوات ، فان 

اعوم نجل باعوم ، فالناشط الحضرمي ،أبو صالح الحمومي ، يتهم نجل حسن باعوم  صب باتجاه فادي ب االتهامات تن

باستغالل تاريخ ونضال والده للمتاجرة بالقضية الجنوبية العادلة ، وبعث بو صالح رسالة لفادي باعوم في حسابه في 

سن باعوم لقيادة هذى الحراك اك الجنوبي برز حتويتر ، قال فيها “يقول المثل الغريق يتعلق بقشه عند انطالق الحر

واصطف الشعب خلفه وكان بالنسبة لنا كلقشه التي يتعلق بها الغريق ورفعناه على اكتافنا وجعلنا منه زعيم وال ننكر 

تخليتم عنا بقولكم أن الحرب 2015نضاله ولكن عندما اشتده العاصفة في   “. 

سلسلة تغريدات له على تويتر رصدها ” الجنوب اليوم ،   لعيسائي ، قال فيالناشط السياسي الجنوبي فيصل أبو بكر ا

لكل مرحلة مفرداتها، كنا بجوار القيادي الجنوبي في الحراك الجنوبي حسن باعوم منذ بدأ ظهوره عبر قناة الحرة عام  

رحلة ياسية الجنوبية م″حملته التظاهرات المليونية على األكتاف، في مرحلة كانت األهم لتأسيس الثقافة الس2007

التصدي والصمود وصقل جيالً يدرك مهامه الوطنية ومتطلبات المراحل ، لهذا نرى ان العمل الصحيح إن أراده حسن 

باعوم هو االلتحام مع المجلس االنتقالي وفقاً للحوارات تفضي إلى العمل المشترك عبر نقاط االشتراك ألن هذا وطن ال  

المرء أن الناس والقوى ستظل أسيرة لمماحكات فارغة وتقديس  ة أو حزب ويعتقد يتعلق العمل بفرد أو جماع

 الفرد”التنتج واقعاً ومتغيرات

الناشط محمد احمد ، قال ان زيارة حسن باعوم للمكال جات بعد عدة لقاءات مع أعداء القضية الجنوبية ، وتاريخ حسن  

، عبر عن رفضة إجراءات النخبة حمد محمد باعباد باعوم يدنسه فادي القطري ، الناشط الحضرمي المعروف ا

الخضرمية الموالية لإلمارات في منع باعوم من دخول المكال ، وقال في في تغريدة له ، عندما قام عيدروس الزبيدي،  

م في جولة إلى محافظة حضرموت، برفقة قيادات المجلس االنتقالي، رافقتهم كتيبة عسكرية بكامل عتادها، ولم يتم منعه

من قبل القوات العسكرية، واليوم يتم منع حسن باعوم ابن حضرموت ومفجر الثورة الجنوبية من  من دخول حضرموت

 .دخول المكال بحجة حمل حراسته السالح

الناشط باراس اكد ان حسن باعوم يهمه الشعبية والحشد الستقباله وخلق بلبله في الشارع فقط ، وال يملك أي رؤية  

ذا التوقيت..ونفى ان يكون المجلس االنتقالي الجنوبي قد منع وصول باعوم ، بل العودة وخصوصا بهومشروع من هذه 

 . رحب بعودته ولكن هناك مؤشرات تبين ان هناك جهات معادية تقف وراء عودة باعوم وان مشروعة غير المتوقع

يتر ، ان وصول حسن على حسابة في تو اما محمد سالم بافتاح ، فلفت إلى ظروف باعوم الصحية ، وقال في تغريدة له

باعوم الى حضرموت ال ايحمل اي مشروع ألمن هنا وألمن هناك ، ألنه يمر بظروف صحية باعوم مناضل من مناضلين 

القضية الجنوبية ، واضاف “ال ننكر ذالك وال اعتقد ان باعوم يحمل مشروع عدائي للجنوب وشعبة ولكن تشير اصابع 

وع معادي للجنوب وقد يتكلم باسم والدهدي بانة يحمل مشراالتهام الى نجلة فا   . 

ناشطين اخرين يتهمون محافظ حضرموت الموالي لهادي ، فرج البحسني في منع حسن باعوم من دخول المكال ،  

وقالوا ان الجهة التي منعت دخول باعوم، وجهت قبل ايام بإنزال علم الجنوب من النقاط االمنية، وهذا يدل على ان 

خول باعوم وانزلت االعالم، معادية للقضية الجنوبية التي يمثلها االنتقالي بقيادة الزبيدي ، مع العلم الجهة التي منعت د

انه كان دخول الزبيدي قبل تسليم شبوة لإلخوان ، كما طالب ناشطون جنوبيون القيادي في الحراك الجنوبي حسن 

أداة للتفرقة والفتن ، وأشاروا إلى ان باعوم اليوم  ن يكون مثل العطاسباعوم ، بعدم احراق نفسة وتاريخه وان يقبل أ

اما خيارين اما ان يحافظ على رصيده التاريخي النضالي كقائد تاريخي في الجنوب ، ويظل رمز كما هو في قلوب 

االعداءالجنوبيين أو ال يكون ، وسيمحى من قلب كل جنوبي حر ، فالشعب اليوم واعي وسيقف ضد المؤامرات و  . 

 

 


