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 2صفحه 

أبين…توتر عسكري بين  
مليشيا الشرعية  

 واإلنتقالي في شقرة 

تشير تعزيزات اإلنتقالي والشرعية الى أبين   

لقدوم معارك دامية بين الطرفين حيث تشهد ، محافظة  

ابين، توتر عسكري بين قوات االنتقالي واإلصالح السيما  

 .في شقرة الساحلية 

وقالت مصادر محلية إن قوات هادي استحدثت مواقع ونقاط 

قرة  تفتيش على طول جبهات القتال المتقدمة على تخوم ش

   في أطراف  ونصبت مدافع ورشاشات متوسطة المدى

شقرة الغربية، مشيرة إلى توجيهات برفع االستعداد القتالي 

 ..في صفوف هذه القوات تحسبا لهجوم محتمل

  وكانت قوات هادي اعترضت حافالت للنقل البري كانت تقل 

التي يقودها طارق صالح في الساحل  عناصر من الفصائل 

تهريبهم إلى شبوةالغربي بهدف   . 

ولفتت المصادر إلى أن مليشيات طارق أقرت خطة لنقل 

مقاتليها بدون عتاد إلى شبوة بعد منع مرورهم من نقاط  

لكن توجيهات قضت باعتراض الحافالت   اإلصالح في أبين

وإنزال المجندين ما تسبب بتصاعد في حدة التوتر بين  

 .الطرفين 

 

 
 
 
 

 ردفان تدعو إلحتجاجات عارمة

كعادتها التاريخية تواصل ردفان تصدر ثورات   

وب  الغضب ضد اي طغيان يفرضه الخارج على أبناء الجن

حيثىد دعت لجنة المظاهرات واالحتشاد في ردفان بلحج إلى 

الخروج في مظاهرات شعبية غاضبة للتنديد بانهيار  

 .األوضاع االقتصادية ورحيل التحالف

ووجهت اللجنة إنذار أخير للتحالف وحكومة المناصفة  

 .لمعالجة الوضع االقتصادي ووقف تدهور العملة الوطنية

ة لالحتجاجات الشعبية في اجتماها  كما دعت اللجنة المنظم

الموسع أمس الخميس للخروج في مظاهرات في الحبيلين  

والزحف نحو مدينة عدن للمطالبة برحيل التحالف وحكومة 

 .المناصفة والتنديد بانهيار العملة

وحددت اللجنة الثلثاء القادم مسيرات غاضبة ضد التحالف  

 .وحكومة المناصفة

 

طارق وانسحابات الساحل…مخطط القضاء على  
 اإلصالح والشرعية في تعز وشبوة 

شهدت جبهات الساحل الغربي في الحديدة انسحابات الوية العمالقة وقوات طارق عفاش منذ مساء   

نامس الى المخاء وعد  . 

وتداولت وسائل اإلعالم االنسحابات المفاجئة بشكل كبير مستنكرين قيام طارق عفاش واإلمارات بهذه الخطوة 

 .دون مراعاة انهار الدماء الجنوبية التي سفكت لحظات السيطرة على هذه المناطق

أهمية بالنسبة  هذه اإلنسحابات المفاجئة خطط لها طارق عفاش مع اإلمارات للتوجه الى اماكن اخرى اكثر 

 .لهم

وجاءت هذه االنسحابات بعد تنسيقات مسبقة اجراها طارق عفاش مع قادة الجبهات الغربية لتعز وايضا في  

 .شبوة ولحج حيث يهدف للسيطرة عليها

وحسب مصادر مطلعة فان السعودية واإلمارات اعطت لطارق عفاش ضوء اخضر للقضاء على ماتبقى من  

 .االصالح في تعز والسيطرة عليه كليا

وتؤكد المصادر ان منشأة بلحاف في شبوة وباب المندب والمخا سيقعون تحت قبضة طارق حسب المخطط 

بلحاف خالل الفترة الوجيزة القادمة حيث سيعمل طارق على اخراج قوات االصالح من منشأة   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

القاعدة يمهد لضربات إرهابية تستهدف اإلنتقالي  
 في عدن 

تمهيدا لهجات إرهابية يشنها تنظيم القاعدة بالتنسيق مت مليشيا الشرعية على اإلنتقالي في عدن   

األول من “مقابلة  أصدرت مؤسسة المالحم التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب منذ ساعات الجزء 

خاصة” مع زعيم التنظيم خالد باطرفي، للرد على التطورات الجارية، هاجم خاللها القوات الجنوبية وأشاد  

خالل بحركة طالبان، ونصح الجماعات اإلسالمية كـ “اإلخوان المسلمين” بانتهاج طريق مشابه لما حصل في  

 .أفغانستان

تخصصة في الجماعات اإلسالمية، إليزابيث كيندال خالد باطرفي أصر ،  وقالت الباحثة في جامعة إسكفورد والم

في ظهوره الذي يعتقد أنه تم تسجيله في يونيو هذا العام، على أّن “التحالف السعودي ليس معنيا بحل أزمة  

 ”.اليمن، ولكن في السعي لتحقيق مصالحه الخاصة

من اإلمارات في الجنوب ]القوات األمنية الجنوبية[ ستعيد  زاعما، وفقا لكيندال إلى أّن “الميليشيات المدعومة 

 ”.اليمن إلى الحكم االشتراكي الملحد في السبعينيات والثمانينيات
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انعدام المحروقات بشكل كلي 
 في المكال

   ه سكان مدينة المكال عاصمة محافظة حضرموت ، يواج 

بعد توقف توريد المشتقات النفطية الى  أزمة وقود متزايدة 

 . محطات الوقود منذ ايام

ولم يصدر أي تعليق بعد من محافظ حضرموت أو الحكومة 

 .على األزمة المتفاقمة

وتصطف السيارات والشاحنات في طوابير طويلة ال تقل عن  

في الوقت الذي    محطات الوقود في المكال،كيلومتر أمام 

ي شوارع المدينة، تزامنا مع ارتفاع قلت فيه حركة التنقل ف

 .كبير بأسعار المواصالت

 

 
 
 
 
 
 

اغتيال مواطن برصاص مسلحين  
 في مدينة إنماء بعدن 

ضمن مسلسل االغتياالت الممنهجة في عدن اغتال   

 . مسلحون مجهولون قبل قليل مواطنا بحي انماء

واكدت مصادر محلية مقتل شخص في مدينة انماء بعدن  

صاص من قبل مسلحين مجهولين  طالق ر بعد تعرضه ال

 .على متن سيارة مدنية

وقال شهود عيان ان مسلحين كانو على متن سياره مدنية  

و اطلقوا النار على شخص بالقرب من بوفية الصهاريج،  

ونقل المواطن إلى مستشفى طيبة في انماء لكنه كان قد  

 توفي 

مسؤول في وزارة الدفاع: النصر على 
 الحوثي بوجود المقدشي واألحمر 

شن مسؤول في حكومة المناصفة ، هجوما حادا على نائب  

الرئيس علي محسن األحمر ووزير الدفاع محمد علي  

 المقدشي متهما اياهم بالتسبب في فشل الحسم العسكري 

وقال مستشار وزير اإلعالم، فهد الشرفي، ان وزير الدفاع  

“حقيقة األمر“   قناة اليمن اليوم كرر  في مقابلته مع

 .سبعمائة مرة وكرر “نحتاج المزيد من الدعم” سبعين مرة

وأضاف، إن وزير الدفاع بدا مرتبكا مهزوزا في المقابلة  

ويهرب من الحقيقة ويقدم مغالطات غبية لم ولن تنطلي إال  

 .على القطيع، وفي الحقيقة فقد أشفقت عليه

ال نصر بعلي  واختتم الشرفي بأن خالصة المقابلة تؤكد أنه 

 محسن والمقدشي أبدا 

 

قبل سياسي جنوبي: ال تعاون مع طارق 
اإلقرار بجرائم عفاش في الجنوب وحق 

 شعبه في تقرير مصيره 

لمواجهة الحوثة ال   قال أكاديمي ومحلل سياسي جنوبي أنه ” إذا أراد طارق و جماعته التحالف مع اإلنتقالي 

 ”مشكلة لدينا شرط اعترافهم بجرائم عفاش جنوبا و حق الجنوبيين في إقامة دولتهم دون ذلك سيكون التفاف

يدة على تويتر رصدها محرر “شبوة  جاء ذلك االشتراط في تغريدة للدكتور “حسين لقور بن عيدان” في تغر 

 :برس” ونورد نصها كامال

مجاملة و ال إعتبارا ألي طرف إال لشعبنا في الجنوب و حقه في إستعادة هويته   أقولها دون مواربة و ال -1

 .وبناء دولته

ركةان نشترك في مواجهة الحوثي مع جماعة طارق أمرا ممكنا في العمل السياسي بعد تحديد القواسم المشت . 

 .ال شك هم لهم قضيتهم مع الحوثي و نحن في الجنوب لنا قضيتنا مع اليمن

أراد طارق و جماعته التحالف مع اإلنتقالي لمواجهة الحوثة ال مشكلة لدينا شرط اعترافهم بجرائم    إذا -2

 .عفاش جنوبا و حق الجنوبيين في إقامة دولتهم دون ذلك سيكون التفاف

هيكل مقاومة طارق عفاش ليس إال مؤشر على مشروعهم  كانت هي أولى بهم( في  تعيين جنوبيين )من شبوة

و ما اسموه واحدية اليمنالتاريخي أ . 

طارق صالح في مهمة القضاء على اإلنتقالي 
 والوية الشرعية

يواصل طارق صالح بضوء اخضر اماراتي العمل للسيطرة على مفاصل القوات العسكرية واعادة هيمنة نظام  

الساحل الغربي والمحافظات الجنوبيةن جديد على اجزاء من عفاش م . 

وحسب مراقبون أن االتفاقات التي يبرمها طارق صالح حاليا مع األلوية في تعز وطور الباحة وقوات االنتقالي  

واعادة نظام عفاش من جديدالجنوبي عبارة عن مخطط سعودي اماراتي للقضاء على اإلنتقالي واإلصالح  . 

ا لقيادات األلوية في طور الباحة يحثهم على االنضمام لقواته بعد أن  وفدا عسكري صالح ارسلكان طارق 

 .استكمل سيطرته على اجزاء واسعة من غرب تعز وطرد اإلصالح منها

وترى السعودية في طارق صالح القوة الوحيدة التي يمكنها القضاء على اإلنتقالي الجنوبي واإلصالح معا  

الحوثيينة لمحاولة توقيف تقدم  وتشكيل قوة جديد . 

 

 
 
 
 
 

الضالع تستعد لتظاهرة عارمة تندد بوضع حل  
 لألزمات ورحيل التحالف 

تستعد مدينة الضالع   تنديدا بحل لألزمات ووضع حل إلنهيار العملة ورحيل التحالف ان لم يستجب لذلك

برحيل حكومة المناصفه والتحالفغدا الخميس تنديدا بتدهور االوضاع المعيشية، وتطالب    لتظاهرة عارمة . 

إلنهيار الخدمات وتدهور  ويرعى ناشطون ومثقفون في المدينة هذه اإلحتجاجات التي تطالب بوضع حلول 

 .العملة

 .وتأتي تظاهرة الضالع بعد يوم على تظاهرات في لحج، التي توعدت باقتحام قصر معاشيق وطرد التحالف

عملة والمطالبة برحيل التحالف شعبية تنديدا بانهيار الخدمات وال وتشهد المحافظات الجنوبية احتجاجات . 

 



 
               

 

 4صفحه 

اليوم بشموخ األبطال المنتصرين النها تحمل قضية وطنية 

حقوقية عادلة وكل من يتواجد في هذه الساحة ليسوا دعاة شغب 

او فوضى وتخريب بل دعاة حق وأصحاب قضية عادلة 

حقوق اإلنسان مشروعة، لذلك ومن هناك نطالب كل منظمات و

عب ومناصرة قضيته والوقوف الى  النظر الى مظلومية هذا الش

جانب مظلوميته ضد لوبي هذه الشركة والقائمين عليها من 

كما القى في المهرجان األخ منير عبده علي .الطغاة والظالمين

ش الكاسرة( فاننا  كلمة قال فيها: عند الحديث عن تاريخ )الوحو

ال من طراز خاص وفريد، فقد كانت نتحدث عن رجال ثورة، رج

اشب خط الدفاع األول عن ردفان الثورة والنضال ايام أرض الحو

اإلستعمار البريطاني كما كانت أرض الحواشب ساحة مفتوحة 

للحرب، حدثت فيها اكثر من معركة بطولية سطر فيها رجال  

مالحم كبيرة منها على سبيل المثال الحواشب األشداء بطوالت و 

ا)حلحال، بلة والمطالع، بله السفلى( وغيرهمعارك  . 

واضاف: نتميز نحن ابناء الحواشب بنكران الذات ولهذا فقد  

ظلمنا كثيرا ولم نعطى حقنا في كتب التاريخ لعدم معرفة الباحثين 

بكثير من الحقائق، والنزال الى اللحظة نعاني الظلم والقهر  

هذه الشركة  رمان واإلقصاء والتهميش، وعندما تم إنشاءوالح

دنا اهم مورد لالقتصاد الوطني  استبشرنا خيرا بان تحتضن بال

على مستوى المحافظة وهو مصنع األسمنت المسمى )بالوطنية( 

والوطنية منه براء، فهذا المصنع ينتج مليارات الرياالت يوميا 

قر والجوع والحاجة  فيما مناطقنا المحيطة به تعاني من الف

نقول المرض فاننا نعني بذلك ان هناك  والعوز والمرض، وعندما

ت كثيرة تعرضت ألمراض وأوبئة خطيرة وخبيثة وقاتلة  حاال

ومميته منها مرض السرطان واألمراض الجلدية المختلفة التي 

أتى بها هذا المصنع ومخلفاته وادخنته واتربته، فيما السلطات  

ت مريب وكأنه ال يعنيها حالة الناس وما  لألسف في حالة صم

وم نعتز ونفتخر  تعرضون له من قتل وتدمير ممنهج، اننا اليي

بهذه الهبة الشعبية الكبيرة والمباركة التي قام بها الرجال  

الشرفاء والمخلصين لوطنهم، ونشد على أياديهم لإلستمرار في 

لحقوق في هذا الخيار السلمي، فالجميع هنا خرج للمطالبة بأقل ا

ولم تستفد منها مناطقنا بشي  ظل ثروة تنهب وتذهب امام اعيننا

لبنية التحتية وال من حيث دعم الشباب وتشجيع  ال من حيث ا

 .ابتكاراتهم وابداعاتهم المختلفة

واختتم قائال: امام صمت بعض القيادات التي تاخذ حصتها  

لالسف نقول اذا كان حق اإلستثمار يعود بالنفع للمواطن من  

مختلف المجاالت فيا أهال  تأهيل للبنية التحتية ودعم الشباب في

ومرحبا به، اما اذا كان اإلستثمار مجرد شماعة فقط يستفيد منه 

ها وحق ابناءها في ثروتهم فال البعض فيما تحرم مديريتنا من حق

نقبل وال يقبل حر بان تنهب ثروته ويحرم من أبسط حقوقه 

وفوق هذا كله تنتهك كرامته ويسلب حقه في العيش بصحة 

ن بعيدا عن الشوائب واألوبئة ومنغصات العيش،  وسالمة وأما

ومن هنا فاننا نطالب بتسخير كل عائدات المصنع لتأهيل مناطقنا  

لذي يتوسط نطاقنا الجغرافي وان يدعم المرضى  بحكم موقعه ا

والشباب دعما مباشرا وملموسا والنقطة األهم التي نشتكي منها 

بإيقاف محطة  ونجمع عليها جميعا وهي تنفيذ مطلبنا المتمثل

الفحم الحجري التي سببت الكثير من األوبئة واألمراض للناس 

فير لقمة  ودمرت كافة ممتلكاتهم التي يعتمدون عليها في تو 

العيش، ونحمل إدارة المصنع المسؤولية أمام هللا وخلقه عن اي 

تبعات جراء تساهلها وتجاهلها واستخفافها بحياة المواطنون  

قول للسلطات الصامته إزاء ما يحدث من وسالمة ممتلكاتهم، ون

اضرار ناتجة عن مخلفات مصنع األسمنت، فضال عن حرمان 

المشاريع، يكفي كذب وسرقة المديرية نصيلها من الخدمات و

باسم الصناديق السيادية التي تذهب لجيوب اللصوص والفاسدين 

مالم فان خياراتنا مفتوحة للحفاظ على ما تبقى من ثرواتنا  

حياتنا وهللا على ما نقول شهيد، وقد اعذر من أنذر وأسباب . 

 

معتصمون أمام بوابة مصنع أسمنت الوطنية:  
قضيتنا قضية ظلم ومعاناة وسلب لحقنا في  

 الحياة 

لذي ينظمه أبناء مديرية المسيمير الحواشب بمحافظة لحج والذي يدخل يومه الخامس شهدت ساحة اإلعتصام المفتوح ا

وابة الشركة الوطنية لألسمنت عصر اليوم الخميس، مهرجانا جماهيريا حاشد حضره اآلالف من  على التوالي أمام ب

اصرة مظلومية أخوانهم ابناء الذين توافدوا من مختلف قرى المديرية والمناطق المجاوره لها ممن أتوا لمنالمواطنين 

 .المسيمير

ض، رئيس الدائرة الزراعية بحركة النضال واستهل المهرجان بكلمة “هيمان محسن رمضان” عضو لجنة التفاو 

العادلة، رحب فيها بالمشاركين في هذا اإلعتصام الجماهيري الذي يواصل ولليوم الخامس على   السلمي لنيل الحقوق

الحضاري أمام بوابة مصنع أسمنت الوطنية للمطالبة بإغالق محطة الفحم الحجري القاتلة التوالي نضاله السلمي و

ميه ا، متطرقا الى جملة من القضايا ومعاناة ابناء المسيمير جراء تشغيل هذه المادة القاتلة وشديدة السوالمحرمة دولي

طنينوالتي تسببت في القضاء على كل صور وأشكال الحياة ودمرت ممتلكات الموا . 

رامة، وسط اجواء  وقال: يا ابناء الحواشب األحرار، لليوم الخامس على التوالي ونحن نرابط في مواقع العزة والك

اليروقهم مطلبنا الحقوقي العادل   محمومة مصحوبة بحرب شعواء غير معلنة من قبل القائمين على هذه الشركة الذين

ا ونحن نتلظى بجحيم السرطانات واألمراض واألوبئة الفتاكة، ايها والمشروع بقدر مايروقهم رؤيتنا وأهلنا وابنائن

الوطنية لألسمنت المملوكة ألوالد التاجر اليمني هائل سعيد أنعم تشن حربها   الرجال األحرار األشداء ان الشركة

بق، ان إقدام  كل ما يتصل ببقائنا على هذا الكون في صورة لم تشهدها بالد الحواشب من سا الهمجية علينا وتستهدف

نا نحن أصحاب األرض يعد هذه الشركة على إنشاء وتشغيل محطة للفحم الحجري بداخل مبناها دون درايتنا او موافقت

ح بإقامة مثل هذه المنشئات، يا ايها الرجال  تعديا وتجاوزا لكل األنظمة والقوانين واألعراف المحلية والدولية التي تسم

تي التلين، يا من التقبلون المهانة والذل والخضوع والخنوع واإلستسالم، يامن التعرفون الميامين، يا أصحاب الجباه ال

  والتضعون للموت عند المواجهة مع األعداء وزنا واعتبارا عليكم بالصمود والثبات في هذه الساحة حتى للخوف طريقا

ةيتحقق هدفنا المنشود والمتمثل بإغالق محطة الفحم الحجري القاتلة والمدمر . 

لسلمي خالل األيام  وتابع قائال: اننا هنا ومن خالل هذا المهرجان اليسعنا إال ان نحيي صمودكم وإلتزامكم بالطابع ا

األرقى لبالد الحواشب المعروفة  الماضية من عمر هذا اإلعتصام، نحيي فيكم روح النخوة والرجولة فانتم النموذج

ها التاريخية التي حولت مجريات األحداث في كل المنعطفات الوطنية، بأدوارها الملحمية والبطولية العظيمة ومحطات

سككم بثوابت الحق ستزلزلون أقدام المجرمين وستخضعونهم ومن هدير أصواتكم فبثباتكم وإصراركم وعزيمتكم وتم

حة ورة لتجتث عروش الطغاة والظالمين واعداء الحياة، وباستمراركم في هذه الساستتفجر براكين الغضب والث

جرأ على ستوصلون ابلغ الرسائل لمن يتجاهلكم ويستخف بمطالبكم الحقوقية العادلة ومن يجهل تاريخكم ومن يت

 .المساس بحياتكم واألضرار بممتلكاتكم

واوضح هيمان: نحن نعاني من نهب منظم للحياة وألسباب المعيشة في مناطقنا، نعاني من إرهاب منظم ومن جريمة  

ها هذه الشركة بحقنا وحق أطفالنا ونسائنا وبحق ممتلكاتنا وثرواتنا الزراعية والحيوانية وبحق كل مكتملة األركان تنفذ

طريق النضال  لكائنات الحية الموجودة في أرضنا وبحق الحياة برمتها، وإزاء هذا اإلجرام واإلنتهاك الصارخ سلكنا ا

جمع والرأي العام قاطبة مظلوميتنا والحرب الشعواء والمرابطة في هذه الساحة بصورة سلمية وحضارية لنظهر للعالم أ

نا وحق في الوجود على أراضينا، وجدنا درب النضال السلمي والممنهجة التي تشنها هذه الشركة ضدنا وضد بقائ

لدرء ذلك الخطر الداهم والمحدق الذي يتهددنا بالفناء واإلنقراض، وجدنا   واإلستمرار في هذا اإلعتصام طريقا مناسبا

ذا الدرب هو األنسب إلستعادة حقوقنا المهدورة وفي الدفاع عن كرامتنا وحقنا في الحياةه . 

رمضان عن ارتياحه الشديد لموقف الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي اضل هيمان واعرب المن

لمطالب ابناء مديرية المسيمير   الجنوبي الشجاع واالمعلن، والذي اكد من خالله وقوف المجلس وتأييده ومساندته

ن أضرار صحية وبيئية كارثية، مثمنا النتائج الحواشب الحقوقية والمشروعة في إيقاف محطة الفحم الحجري لما لها م

ثالثاء بحضور األخوين المحامي رمزي الشعيبي رئيس اإليجابية وما تمخض عنه اللقاء الذي انعقد عصر أمس ال

ي لحج والعقيد محمد علي الحوشبي قائد قوات الحزام األمني قطاع المديرية، من قرارات  القيادة المحلية النتقال

مجملها في مصلحة ابناء الحواشب وتؤيد مطلبهم الحقوقي العادل في توقيف عمل محطة الفحم وتوصيات تصب ب

بعة لمصنع الشركة الوطنية لألسمنتالحجري التا . 

مؤسسة حماية البيئة واإلنسان الناشط الحقوقي األستاذ وحيد فضل البكيلي: من جانبه قال عضو لجنة التفاوض، رئيس 

فيرة التي تقاطرت من مختلف قرى ومناطق الحواشب، يأتي للتنديد بالحرب الشعواء التي ان خروج هذه الجماهير الغ

ضرع وحتى الجنين في  ة شركة هائل سعيد أنعم لألسمنت التي طال إجرامها الشجر والحجر والزرع وال تشنها دون هواد

خالئقه في هذا الكون بطن أمه لم يسلم من إجرامها الممنهج بحق الحياة التي كفلها هللا عز وجل لجميع . 

واضاف: خرجت هذه الجموع واألمواج البشرية الهادرة بصورة عفوية لتحقيق وانجاز مطلب واحد الحياد عنه او 

يجمع ويتفق على هذا المطلب الحقوقي العادل، هؤالء الرجال مساومة وهو )إغالق محطة الفحم الحجري(، الكل 

سوى سالح الحق ضد الباطل ليقفون على أرضية صلبة منطقها الصدق  المناضلين االقحاح خرجوا عزل اليحملون 

قهم المكفول في كل الشرائع واألنظمة والقوانين في الحياة وحماية أنفسهم وهدفها الحق وغايتها ضمان وتأمين ح

معاناة تقف لهم وأمالكهم من بطش المجرمين والفاسدين، اننا هذه الوجوه السمراء التي تعفرت بألوان المأسي والوأه  
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مقتل فكتور الصبيحي يسبب توتر 
بين اإلنتقالي ومسلحي الصبيحة 

 بعدن 

تشهد مديرية دار سعد بعدن توتر أمني كبير عقب قيام  

بقتل ضابط من ابناء الصبيحة أمس    مسلحي اإلنتقالي

 الثالثاء

وقالت مصادر محلية أن مسلحين من قبائل الصبيحة  

ربعاء عقب مقتل النقيب  توافدوا إلى مدينة عدن اليوم األ

فكتور الصبيحي برصاص قوات اإلنتقالي في دار سعد أمس 

ثلثاءال . 

وحسب المصادر فأن منطقة العماد بمديرية دار سعد شمال  

د توترا غير مسبوق عقب مقتل النقيب فكتور  عدن تشه

الجدي الصبيحي اثر هجوم مسلح استهدف مركز شرطة 

 .العماد 

صل إلى وداً من أبناء الصبيحة وولفتت المصادر إلى أن حش

 .المكان لحماية نائب مدير شرطة العماد روبل الجدي

 .وهددت القبائل قوات تابعة لإلنتقالي باقتحام مقر الشرطة

شتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد قسم الشرطة  وكانت ا

 .وقوات اإلنتقالي أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين 

 

 

 

 

 

فذ  صحفي يتساءل: متى سين 
 اتفاق الرياض؟ 

تساءل الكاتب الصحفي اليمني سام الغُباري عن سبب تأخر 

عملية تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية  

الشرعية والمجلس    بين  السعودية للتهدئة في ابجنوب 

 .االنتقالي 

وقال الغُباري في تدوينة له على موقع”تويتر” هل يفتح  

الشهيد   شا الحرازي وزوجهاجنين اإلعالمية الشهيدة ر

محمود العتمي أقفال قلوب انحرفت ضمائرها عن الحق ،  

 .ورغبت في الفتنة واإليذاء والدم

اتفاق     وأردف قائالً:” هل تكتفي عدن من الشقاق وينفذ

الرياض بنوايا حسنة، ال غالب فيها إال اإلنسان وحياته  

  وروحه هل تعود روح عدن لتستعيد صنعاء وتفتح أسوار

 .صعدة

 

كايتنا.. مع فشل البنك المركزيوتستمر ح  

استغفال الشعب من قبل حكومته الشرعية بهذه الصورة المهينة والوقحة تعتبر سابقة لم تفعلها أسوأ وأفسد  

 .وأفشل أي حكومة في العالم

حترافية  اللاير اليمني طبيعي وبديهي بهكذا وضع حرب وفساد وفشل ونهب منظم للمال العام وعدم إ إنهيار

بديلة تساعد الشريحة  الفريق اإلداري للبنك المركزي في عدن ، غير الطبيعي هو عدم توفر مخارج وحلول

 . المتضررة من فقدان اللاير اليمني لقدرته الشرائية بصورة تسونامية خطيرة

للخارج رغم   لت الحكومة الشرعية في توريد أو إيداع عائدات بيع شحنات النفط الخام المحلية المصدرةفش

إرغامها على إيداع االيراد العام  تعافى سعر برميل النفط الخام ، فشلت الحكومة بتطويع المحافظات المحررة و

ية وغير من الموارد المالية المركزية  المحصل من المنافذ والجمارك والضرائب وبيع الغاز والمشتقات النفط

 . إلى خزينة بنك عدن المركزي 

الشرعية والمحافظات المحررة الغنية بالموارد النفطية والمالية ،  رخيص بين الحكومة هناك إبتزاز مالي 

ولهذا تقف الحكومة الشرعية مع مصالحها الخاصة مضحية بالمصالح العامة من خالل عدم معاقبة السلطات  

ية بسبب  حلية المتمردة في تلك المحافظات ، و ال تريد أن تغضب سلطات حضرموت وشبوة ومارب المحلالم

النفطية والغاز  تجاوزاتهم المالية مخافة تمردهم عن تصدير شحنات النفط الخام وغيرها المشتقات  . 

لاير اليمني وتداعياته  في ظل هكذا فشل وفساد ونهب منظم للمال العام جهارا نهارا أتوقع تواصل إنهيار ال 

يع سري سيساهم في وقف نزيف االنهيار المالي  الكارثية على القدرة الشرائية للمواطنين ، ال مزاد علني وال ب

 . اليومي لللاير اليمني

لنعلم أن التحالف العربي راضي كل الرضى عن أداء جميع الحكومات الشرعية اليمنية المتعاقبة ، ألنها أدت  

التخريبي في اإلقتصاد الوطني على أكمل وجه ، تحالف يسمح بسرعة البرق بتصدير شحنات  وتؤدي دورها 

دون حسيب أو  النفط الخام المحلية وإيداع عائداتها المالية العامة في حساب بنك تجاري سعودي بالرياض 

 . رقيب

نئ كموانئ عدن  تحالف يسمح بتصدير النفط الخام من موانئ شبوة غير الرسمية ، ويعترض ويحارب موا

ومطارها ، وبالتالي نحن أمام مشهد تخريبي لالقتصاد الوطني لم نشهد له مثيل ، وزارة مالية تخفي معامالت  

حن نعيش أسوأ مرحلة معيشية  وتجاوزات ومخالفات صرف المال العام بحجة أن هناك توجيهات عليا بذلك ، ن

صرومالية واقتصادية وخدماتية على مستوى تاريخنا المعا   . 

مليون دوالر بالمزاد العلني الدولي هو طعم للخارج ، من أجل االستحواذ الحقا على   15الغرض من عرض 

من البنك الدولي  مئات الماليين من الدوالرات المجمدة في بريطانيا وغيرها من الودائع والمنح التي ستقدم 

اطل ، كباطل نقل البنك المركزي من  وغيره إلى بنك عدن المركزي على حد زعمهم ، كلمة حق يراد بها ب 

صنعاء إلى عدن وتوريطنا مع التجار والبنوك التجارية والرواتب من تريليونات الطبعة الروسية التي لم تصل  

 . إلى غالبية مستحقيها

الضالع..احتجاجات غاضبة تجوب شوارع 
 المدينة 

رفضا لسياسة التجويع التي تفرضها   تشهد مدينة الضالع تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين 

 .الشرعية والتحالف على المواطنين

بضرورة وقف انهيار العملة وترد الخدمات التظاهرة الشارع العام مرددة هتافات غاضبة تطالب وجابت  . 

ودعا المتظاهرون العالم التدخل النقاذ الناس في اليمن الذي يعيش حربا عسكرية واقتصادية فرضت عليه  

وة بالق  
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انفجار خور مكسر..استهداف 
صحفيين يعملون لصالح 

 اإلمارات 

الذي شهدته خور مكسر   قالت مصادر محلية ان اإلنفجار

عصر اليوم الثالثاء استهدف صحفيين يعملون لقنوات  

 .اماراتية من عدن

وحسب المصادر فان عبوة ناسفة زرعت بسيارة الصحفيين  

عدن، رشا عبدهللا    العاملين بقنوات إماراتية من مدينة

وزوجها محمود العتمي، ما أدى لوفاة الصحفية رشا عبدهللا 

ا ال يزال الصحفي محمود العتمي في  وطفلها “جواد” فيم

 .العناية المركزة وإصابته خطيرة

واكدت المصادر إن الصحفية رشا عبدهللا كانت حامل وقتلت 

 .هي وجنينها

خلف استهداف  ويتهم البعض قيادات في الشرعية بالوقوف

 .الصحفيين العاملين لإلمارات

 

 
 
 
 
 
 

مليشيا الشرعية في شبوة  
رفض مذكرة المحكمة  ت

 باإلفراج عن السعدي 

استمرارا لتعسفات وأعمالها القمعية رفضت السلطة المحلية 

مذكرة من النيابة بإحالة المعتقل   اإلخوانية في شبوة، ،

قضاءبسجونها الدكتور محمد رضوان السعدي إلى ال . 

ووجهت النيابة العامة في المحافظة، مذكرة إلى اإلخواني  

المدعو عبدربه لعكب الشريف، القيادي في مليشيات  

اإلخوان، إلنهاء ظروف اعتقاله غير القانونية وتقديمه إلى 

أو اإلفراج عنه  المحاكمة إن توفرت أدلة، . 

واختطفت مليشيات الشرعية اإلخوانية السعدي، من نقطة  

في مديرية حبان مطلع سبتمبر الماضي، واختطفته  العرم 

 .بسجنها السري في معسكر الشهداء

وتنكل السلطة اإلخوانية بالمواطنين في شبوة، لرفضهم  

سياساتها اإلجرامية والمتوحشة وفسادها الذي عم  

 المحافظة 

 

قواتها من معسكر التحالف في السعودية تسحب 

 البريقة

بدأت السعودية سحب قواتها من معسكر التحالف في البريقة على    في خطوة مفاجئة وغير مفهومة 

 .”متن سفينة” درة جدة

متنها اليات ومدرعات خرجت من معسكر البريقة الى  وقالت مصادر محلية انهم شاهدو عربات سعودية على 

 .البحر وتم تحميلها فوق سفينة سعودية كانت مرساة على الشاطئ

لسعودية وغير مفهومة خصوصا انها جاءت بعد ايام من سحب قواتها المرابطة  وتعد هذه الخطوة مفاجئة من ا

 .في عتق

معدات العسكرية بينما يرى البعض انها مرتبطة بزيارة  ويفسر مراقبون عملية االنسحاب بأنها جاءت لصيانة ال

 .السفير األمريكي الى عدن امس االثنين ولقاءه برئيس الوزراء

نح التحالف ثقته بطارق عفاش عبر تمكينه من قوات العمالقة وتسليمها له إلعادة  وتفسر هذه الخطوة سبب م

رعية بشكل واضح وصريح حكم المؤتمر من جديد في محافظات الجنوب والتخلي عن الش  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يطلق عدد من التحذيرات للشرعية  اإلنتقالي  

تي تحمل كل صور العداء الموجه ضد إزاء السياسات المتعنتة التي تتبعها الشرعية اإلخوانية، وال 

إطار العمل على مواجهة  الجنوب، توجهت األنظار للخيارات التي يقدم عليها المجلس االنتقالي الجنوبي، في  

 .هذا اإلرهاب

ويبدو أن الخيار التصعيدي سيكون وسيلة الضغط التي قد يمارسها المجلس االنتقالي في المرحلة المقبلة على  

نية، وذلك في ظل إصرار”األخيرة” على معاداة الجنوب واستهداف شعبه ومحاصرة مواطنيه  الشرعية اإلخوا

 .باألزمات واألعباء

لمجلس االنتقالي ما يمكن اعتبارها جملة من اإلنذارات التي ربما قد تكون األخيرة، فيما يخص  وصدرت عن ا

 .الحرب القاسية والحصار المروع المفروض على الجنوب من نواحٍ شتى 

تحذيرات االنتقالي تضّمنت رًدا صريًحا ومباشًرا على الخروقات التي ارتكبتها الشرعية اإلخوانية وحّرفت من  

مسار اتفاق الرياض، سواء عبر الخروقات العسكرية المتواصلة أو من خالل إثارة حرب خدمات تقوم   خاللها

 .على صناعة وتعقيد األزمات اإلنسانية في الجنوب بشكل كامل

 

 



 
               

 

 7صفحه 

اللحجي يبيع أسلحة التحالف  
 للحوثيين 

قالت مصادر مطلعة ان العتاد العسكري الكبير الذي  

يمتلكه اللواء الثالث عمالقة والمقدم من التحالف يوجد  

 .حاليا في معرض اسلحة اشترى الحوثيين بعضا منه

الذي اقيل   وحسب المصادر فان عبدالرحمن اللحجي

م يسلم العهدة التي  سابقا من اللواء الثالث عمالقه ل

 .استلمها من التحالف ويقوم ببيعها في أسواق االسلحة

وضل عتاد اللواء بعهدة عبد الرحمن اللحجي حتى بعد  

تقديم استقالته فهو لم يخلي عهدته ولم يقم بتسليمها بل 

يعه على  قام بايعاز عناصر مقربة منه على نهب العتاد وب 

ين تجار السالح والذي بيع معظمه للحوثي   

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صور لبعض العتاد  

 العسكري الكبير الذي يروج له في أسواق السالح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هجوم مسلح يستهدف منزل  
 محافظ شبوة 

يزداد الغليان على محافظ شبوة محمد بن عديو وسط   

خطط لتصفيته وتعيين بديال عنه حيث شن مسلحون  

ى منزل محافظ هادي في  هجوما عل  مجهولون الثالثاء، 

 .شبوة، محمد بن عديو

وألقى المسلحين قنابل يدوية على منزل بن عديو ثم  

 .الذوا بالفرار

ات االصالح  من استفزاز   وكان المجلس االنتقالي حذر

والتي يقودها بن عديو ، متهما إياه باستحداثات عسكرية  

في محيط منشاة بلحاف التي تتخذها القوات اإلماراتية  

دةقاع . 

ويرى مراقبون أن انسحاب اإلمارات من شبوه غير  

ممكن إال في حال سيطر اإلنتقالي على المحافظة وطرد 

 .اإلصالح من المحافظة

 
 

  

ضباط وجنود يغلقون الطريق الدولي بأبين  
 مطالبين بصرف رواتبهم 

نوبيين اليوم االثنين الطريق الدولية  من المجندين الج عدد  مطالبين بحقوقهم التي الترى الحكومة انهم مستحقين اغلق 

هم إلى قطاع ألوية  في مديرية أحور بمحافظة أبين، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، وسرعة تنفيذ التوجيهات بضّمِّ

 .الساحل

مهرة وحضرموت  وقال المجندين خالل وقفتهم االحتجاجية التي نظموها وسط الطريق الدولية، التي تربط محافظات ال

يتحصلوا على أي دعم، مشيرين إلى سقوط قتلى وجرحى، في معارك قوات االنتقالي مع قوات هادي   أنهم لم  ن،بعد

م في وادي أحور2019وحزب اإلصالح، التي دارت أواخر أكتوبر  . 

 .وطالبوا بسرعة صرف مستحقاتهم لألربعة األشهر األخيرة 

ع الحكوم   وكان ع في حال لم   اري في مدينة زنجب أفراد حراسة المجمَّ عاصمة محافظة أبين األحد هددوا بإغالق المجمَّ

أشهر  5تستجب السلطة المحلية لمطالبهم وأبرزها صرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ  . 

 

 
 
 
 
 

 احتجاجات في ردفان تندد برحيل التحالف

عا نشطاء بردفان بمحافظة لحج  د  يزداد الغليان الشعبي ضد حكومة المناصفة والتحالف في محافظات الجنوب حيث 

كبرى الثالثاء في كل من ردفان وعدن  إلى الخروج في مسيرة . 

م للتنديد بالمجاعة التي فرصتها حكومة  2021-11-9اليوم الثالثاء    وخرج عشرات المواطنين في مسيرة بردفان

 .المناصفة فأثقلت كاهل المواطن

اإلنتقالي وحكومة هادي مسؤولية انهيار األوضاع اإلقتصادية  وحمل الناشطون الذين دعو لالحتجاجات التحالف و 

 .والعملة

الكارثي ذروته وبلغ حافة المجاعة , متهمين مسؤولي   وأكد الناشطون أن المسيرة اتت بعد أن بلغ التدهور المعيشي

 .هادي واإلنتقالي بنهب ثروات الجنوب 

الضالع ومن جولة السوق ومن -دفان من من مفرق يافعمديريات ر  وأوضح الناشطون أنه قرر انطالق المسيرة من

 .منصة الشهداء وااللتحام وسط المدينة

 

 
 
 
 

 عدن..قتلى في إنفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحل أبين

اإلنفلت األمني في عدن حيث لم يفرق بين مواطن او مسؤول خارجا عن سيطرة مؤيدي التحالف صانعي  يستمر 

حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة كانت تسير بخط ساحل ابين بعدن  هم البعضاإلرهاب لإلنتقام من بعض . 

استراحة النفطوبحسب المصادر فقد انفجرت العبوة بالسيارة التي كانت تسير بالقرب من  . 

 .ودمر االنفجار السيارة وخلف قتلى في صفوف راكبيها

جنوب التي تسيطر عليها القوى المؤيدة للتحالف يأتي ذلك وسط انفالت أمني غير مشهود تشهده عدن ومحافظات ال  
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لحج..مسلحون يمنعون المبعوث  
 األممي من التوجه الى تعز

احتجز مسلحون اليوم األثنين في منطقة طور الباحة بلحج  

هانس غروندبيرغ لالحتجاز في   المبعوث األممي الى اليمن

 إلى محافظة تعز في إطار جولته التي   منطقة لحظة توجهه

يقوم بها في اليمن والتي بدأها بزيارة مدينة عدن امس  

ن عبدالملك ووزير األحد اللقاء برئيس حكومة الشرعية معي 

 .الخارجية احمد عوض بن مبارك

ومنع المسلحون المبعوث األممي من التوجه إلى تعز لوال  

تدخل وساطات قبلية واقنعت المسلحون بالسماح له  

 .بالعبور

نصبوا قطاعاً قبلياً في طور الباحة   وكان المسلحون قد

المتمركز مدرع   35بحجة وجود خالفات بينهم وبين اللواء 

بالريف الجنوبي الغربي لتعز والذي سيطرت عليه قوات  

 .اإلصالح قبل نحو عام

 
 
 
 
 
 
 

لحج..احتجاجات في يافع تغلق  
 عدد من األسواق 

شهدت مديرية يافع بمحافظة لحج اليوم األثنين تظاهرة  

احتجاجا على ارتفاع األسعار    للعشرات من أبناء المديرية

 .وتدهور العملة المحلية أمام العمالت األجنبيه

وفي االحتجاجات الناجمة عن معاناة حقيقية لم يشهدها  

الجنوب من قبل أغلق المحتجون سوق المحاجيم وسوق  

ية يافع، ورفعوا شعارات رافضة لسياسة  الفيض بمدير

مارسها حجومة المناصفة التجويع التي ت . 

وهدد المحتجون وصول االحتجاجات إلى كل األسواق  

وإغالق الطرقات في حال لم ينظر إلى مطالبهم بعين  

 .االعتبار

وحمل المحتجون التحالف وحكومة المناصفة مسؤولية  

 .االنهيار االقتصادي دون أي معالجات

  وكانت شهدت يافع أمس األحد تظاهرة مماثلة أضرم فيها

 .المتظاهرون النار وسط الشوارع وأغلقوا الطرقات

 

مأرب..خالفات كبيرة بين األحمر وصغير بن  
 عزيز 

كشف مصدر في وزارة الدفاع بمأرب، عن قيام الفريق علي محسن األحمر نائب الرئيس، واللواء محمد   

بن عزيزالمقدشي، بإيقاف الحواالت المالية من رئيس هيئة األركان العامة الفريق صغير   . 

ئيس األركان الفريق  وأكد المصدر ، أن الدائرة المالية في الوزارة، أوقفت نهائيا الحواالت المالية، تحت بند ر

 .صغير بن عزيز، بتعليمات من نائب الرئيس ووزير الدفاع

يوأضاف، إن الدائرة ال تصرف إال الحواالت المالية التي يوجه بها الفريق األحمر أو اللواء المقدش  . 

ويأتي ذلك ضمن الخالفات التي تعصف بجيش الشرعية اإلخواني والتي تسببت في اخفاق الجبهات امام  

دمات الحوثي تق  

 ووفقا للمصدر، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق جملة من الممارسات التي تستهدف رئيس األركان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتيجة انهيار العملة..مخابز األغبري بعدن  
عن العمل تعلن توقفها   

أبوابها أمام المواطنين في عدن نتيجة تدهور العملة وانهيار الخدمات وعدم القدرة   اغلقت مخابز األغبري

 .على التغطية

وأعلنت المخابر توقفها عن العمل نتيجة للتدهور الكارثي الذي تتعرض له العملة المحلية منذٌ عدة أشهر في  

 .عدن 

اً حول عملية إغالق المخابز بالغاً صحفي وأصدرت مخابز األغبري  

 (بالغ صحفي صادر عن مخابز األغبري)

 .. مخابز األغبري يغلق أبوابه ألول مرة منذ عشرين عام

أعلن مخابز األغبري عن إغالقه وذلك لعدم قدرته على دفع النفقات اإلنتاجية في ظل انهيار العملة المحلية  

عاد تصحيح الوضع االقتصاد من قبل الحكومة والجهات  إلغالق حتى يوارتفاع األسعار ، وقد أقدم على ا

 .المعنية بذلك 

وأكدت المخابز أن هذا البيان الصحفي جاء رداً على اإلشاعات التي تتصدر مواقع التواصل اإلجتماعي التي ال  

لاير   تحمل أي مصداقية بشأن إغالق مخبز األغبري بسبب رغبة المخبز برفع سعر الروتي إلى سبعين . 
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األمني يداهم عدد   زنجبار..الحزام
 من منازل المواطنين 

شهدت مدينة زنجبار بأبين حملة مداهمات نفذتها قوات  

 .الحزام األمني استهدفت عدد من منازل المواطنين

ونفذت قوات الحزام األمني بقيادة العميد عبداللطيف السيد  

م حملة أمنية 2021نوفمبر  6صباح اليوم السبت الموافق  

سعة استهدفت منازل بحجة انها مشتبهة بأيواء عناصر وا

إرهابية في مدينة زنجبار عاصمة أبين بمشاركة الشرطة  

 .النسائية التابعة للحزام

األمنية داهمت منازل   وحسب مصادر محلية ان القوة

مواطنين، كما شكلت قوات الحزام طوق أمني في زنجبار  

 .ونشرت نقاط أمنية جديدة

 

 
 
 
 
 
 

,, التلوث النفطي  شبوة ,
 يضاعف معاناة أبناء عزان 

شكى اهالي مديرية عزان بمحافظة شبوة من اتساع رقعة  

 التلوث النفطي الناتج عن تسرب أنبوب النفط المتهالك، 

وقالت مصادر محلية أن التلوث البيئي أثر على اآلبار  

السطحية التي يعتمد عليها األهالي في الشرب واالستخدام  

األشجار في المزارع المنزلية المنزلي وسقي  . 

ة من تلوث نفطي كبير نتيجة استخدام مليشيات وتعاني شبو

اإلصالح أنبوب نفط روسي متقادم في تهريب النفط عبر  

 ميناء النشيمة 

توتر في محور عتق على خلفية رفض 
الجنود أوامر قيادة المحور بالتوجه  

 للقتال بشقرة 

حافظة شبوة،  بمقالت مصادر عسكرية في محور عتق  

بتوتر األوضاع في المحور على خلفية رفض الجنود أوامر  

 .بالتوجه للقتال في شقرة بأبين 

وأوضحت المصادر أن قيادة المحور قامت باستدعاء الجنود 

وجمعهم في مفرق الصعيد، ووجهة لهم أوامر بالتحرك  

 .للقتال في شقرة 

ا  وأشارت المصادر أن توتر يشهده المحور على خلفية هذ

الرفض من قبل الجنود الذين أكدوا ان قيادات الشرعية  

 . تستخدمهم في حروب ال فائدة منها سوى سفك دمائهم

اإلنتقالي: تعين قيادات لمصافي عدن وشركة 
 النفط مخالفة التفاق الرياض 

ي عدن  عبر المجلس االنتقالي الجنوبي، عن استهجانه قرارات التعيين الصادرة بتعيين قيادات لشركة مصاف

 .وشركة النفط بالمخالفة التفاق الرياض

الكثيري” المتحدث باسم المجلس، في بيان اليوم األحد، أن القرارات الصادرة أمس،   وأكد “علي عبدهللا

 .تتعارض مع نصوص اتفاق الرياض

الي  ووصف القرارات بأنها إمعان في عرقلة جهود استكمال تنفيذ االتفاق، الفتا إلى رفض المجلس االنتق

 .الجنوبي لما يترتب عليها

 : نص التصريح

تقالي الجنوبي القرارات أحادية الجانب الصادرة يوم أمس بشأن شركة مصافي عدن  يستهجن المجلس االن 

 .وشركة النفط، وذلك خالفًا لنصوص ومضامين اتفاق الرياض، وإمعانًا في عرقلة جهود استكمال تنفيذ االتفاق 

رارات وكل ما يترتب عليهانؤكد رفضنا لمثل هذه الق . 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االنتقالي يرفض قرارات هادي بشأن مصافي  
 عدن وشركة النفط بعدن

قالت مصادر محلية في عدن أن المجلس االنتقالي التابع لإلمارات رفض قرارات حكومة هادي بتعيين  

  عولقي مديراً لشركة النفط،المهندس محمد يسلم مديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن والمهندس عمار ناصر ال

الجريري مدير عام للشركة   ويعتبرها قرارات أحادية الجانب ، وأصر على اإلبقاء على الدكتور صالح عمرو

 . النفط بعدن المعين من قبله

ويأتي ذلك في إطار صراع المصالح بين المجلس االنتقالي الجنوبي وحكومة هادي على ادارة مصافي عدن  

المدينة التي سيطر عليها المجلس االنتقالي بالقوة وفرض مديراً جديداً من منتسبيه عليها ،   وشركة النفط في

هادي امس قراراً قضى بتعيين م. محمد يسلم صالح مديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن ، بتعيين   اصدر الفار

عراشة المديرة السابقة للشركة التي  العولقي مديراً عاماً لشركة النفط اليمنية في مدينة عدن ، خلفاً النتصار ال

على اإلبقاء على تعييين الدكتور    أطاح بها محافظ عدن لملس من منصبها قبل عدة اشهر ، ويصر االنتقالي

 . صالح الجريري مدير عام للشركة النفط بعدن 
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شبوة..عودة الشيخ عوض بن  
 الوزير ستنهي سلطة اإلخوان 

ي، أن عودة  كشف رئيس صحيفة المرصد، حسين حنش

عضو مجلس البرلمان الشيخ عوض بن الوزير، إلى شبوة، 

المحافظةستنهي أسطورة اإلخوان في  . 

وفي تعليق على عودته إلى شبوة بعد غياب طويل، قال  

حنشي، في منشور له على الفيسبوك، إن ابن الوزير  

العولقي شخصية محترمة وراقية، وجوده في شبوة ينهي  

قوي للشخصيات العسكرية واألمنية  سطوة اإلخوان، ودافع 

 .واإلدارية، وهم ليسوا بإخوان داخل سلطة ابن عديو

حنشي، إن عودة ابن الوزير ستعيد للجانب القبلي   وأضاف 

هيبته في وجه اإلخوان، وستصنع التفافا قبليا حقيقيا يعيد  

 .هيبة شبوة

وأكد أن وجود ابن الوزير في شبوة مكسب كبير، وخسارة  

وخسارة اإلخوان تعني انتصاراً للجنوبلإلخوان،  . 

 
 
  

 
 
 
 
 

إغتيال مسؤول في حكومة  
 المناصفة بعدن

األمني الممنهج والذي    تستمر اعمال اإلرهاب واإلنفالت

اتاح لتوسيع دائرة التصفية بين قيادات الشرعية واإلنتقالي 

حيث اغتال مسلحون مجهولين ،مسؤول في حكومة هادي 

 .في عدن

مسؤول   حلية إن مجهولين استهدفواوقالت مصادر م

علي ابو سعيده    في وزارة االدارة المحلية  العمليات 

 .وأردوه على الفور

ويأتي اغتيال ابوسعيده بعد يومين من محاولة اغتيال  

القيادي في حزب اإلصالح والذي يتولى نائب رئيس جامعة  

 .عدن 

ل  ويرى مراقبون أن اإلصالح وراء تنفيذ تلك العمليات وجع

 .عدن في فوضى مستمرة باعتبارها المستفيد الوحيد

دون كشف مزيد من التفاصيل، لكنه حمل حكومة معين  

الكشف عن مرتكبي الجريمة   ةمسؤولي   .. 

 

معينالرهان المستحيل على حكومة  ! 

 :يقول الطبري في تفسير هذا الجزء من اآلية القرآنية الكريمة

{ َ اَل يُْصلُِّح َعمَ  يَن )إِّنَّ َّللاَّ دِّ ( يعني: أنه ال يصلح عمل من سعى في أرض هللا بما يكرهه81َل اْلُمْفسِّ . 

العدمي بعدن، من حلول إعالمية ومعالجات وهمية مفترضة  ولذلك فكل ما تقوم به حكومة الشرعية وبنكها 

اء جهات  لكارثة انهيار العملة، تأتي اوال غصبا عنهما ولمجاراة الضغوط المختلفة عليهما ومحاولة استرض 

معينة، بما يكرهان فعله حقيقة على أرض الواقع، ألنهما المتسببان الرئيسيان في انهيار صرف العملة  

على حساب مجاعة الشعب، كون فوارق الصرف المهولة من المضاربة بالعملة والسمسرة   والمستفيدين منها

تي تديرها واقعيا أجشع مجموعة  وتجريف العملة من السوق تذهب لصالح عصابة هذه الحكومة الحرامية ال 

ك  تجارية هي من اوصلت معين حقيقة لسدة رئاستها بدعم تجاري والتقاء مصالح مع سعادة السفير… وذل

على حساب بلد عزيز اسمه اليمن وشعب عربي أصيل كريم يكابد اليوم أكبر مجاعة في تاريخ اإلنسانية وهو  

د الغذائية في أعقاب الحرب العالميةالذي كان يمد ألمانيا بكلها بالحبوب والموار . 

أواسبوعي،أن   وبالتالي: كيف لمن كان سببا في كارثة ما، تكسبه مليارات وماليين الدوالرات بشكل يومي

 !يعمل على إغالق بابها المدنس للمال الحرام، من قيمة قوت وامعاء شعبه الجائع المنكوب

يون األعزاء بمجرد اعتقادكم سخفا، أن بإمكان معين وادواته  باختصار انكم تراهنون على الوهم أيها االنتقال 

من استيعابه لها أو حتى معرفته بإمكانيات  المرتعشة واذرعه المتورطة ، أن تحل لكم هذه الكارثة األكبر حتى 

 .تخفيها فضال عن معالجتها

أكثر طالما فكرتكم ان بإمكان معينكم  ولذلك فإن عليكم انتظار مزيدا من االنهيار الكارثي األكبر في قادم األيام ال  

يها المفتعلين لها  الموقر أن ينقذ حنوبكم من شبح الكارثة االقتصادية األخطر في تاريخها وهو وحكومته ودعم

 .نكاية باالنتقالي كسلطة أمر واقع في الجنوب

توجيهات السفير ومنهمك  وعبثا مهينا لكم ايها االنتقاليون األعزاء، أن تراهنوا على رجل مشغول جدا بتنفيذ 

التفكير بضمان استمرار مصالح مجموعة هائل سعيد أنعم وتعاظم بلطجتها واحتكارها الستيراد اهم المواد  

الغذائية المدعومة حكوميا، لرفع أسعارها جنوبا بدال من تخفيضها، حتى تبقى هذه المجموعة اللعينة، أهم  

أكبر مصدر دخل تمويلي لحكومته بالعملة الصعبة وإنقاذي  أدوات حرب التجويع والتركيع للشعب الجنوبي و

ي تبقى هذه المعادلة التنكيلية  للحوثيين ببيعها موادها ارخص بضعف ماتبيعها بمناطق الجنوب المحرر، ك

بالجنوب، أكثر من أي هم وطني آخر لدى معين وزبانيته اللئام، هذا ان كان مايزال لديهم هما اصال او  

مايجري اليوم من خطر كارثة انهيار وتجويع غير مسبوقة عالميا في بلدهم المهان بسبب  يستوعبون حقيقة 

عمى للكفيل على حساب بلدهم المنكوب بفعل الحرب وويالتها التدمرية  عقلياتهم التبعية العقيمة وانقيادهم األ

ة اعمارهاالتي يتهربون بكل وقاحة من التزاماتهم القانونية واألخالقية واإلنسانية في إعاد . 

أبين..المعلمون يناشدون في وقفة احتجاجية بتسليم 
 رواتبهم

تستمر حكومة المناصفة في تجاهلها لمعاناة المواطنين حيث نظم المعلمون والمعلمات بمديرية أحور بمحافظة أبين 

 . وقفة احتجاجية للمرة الثانية أمام مكتب التربية بالمديرية

ومرتباتهم جراء االنهيار المتسارع للعملة الوطنية وارتفاع األسعار وطالب المحتجون بصرف مستحقاتهم . 

وأكد المحتجون خالل وقفتهم االحتجاجية أن رواتبهم ال تكفي إلعانة أسرة واحدة في ظل ارتفاع األسعار وانهيار 

 .العملة

ر المتسارع للعمة الوطنية أمام  كما ندد المعلمون والمعلمات بسياسة التجويع التي تمارسها حكومة المناصفة واإلنهيا

د في إذاللهم وتجويعهم العمالت األجنبية, متهمين إياها بالتعم  

 

 


