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اإلنتقالي يتهم وزير الداخلية بدعم  
 اإلرهاب 

 

لحرب قمعية   مليشيا الشرعية تستعد
 في شبوة 

 
 

تحذير من مؤامرة جديدة يكيدها  
 األحمر للجنوب 

 

تدريبات للبحرية األمريكية في خليج 
 عدن 

 

 ول املشهد اجلنوبي ال 

 سبوع ,, حصاد ال ,  ,
 

لقاء نصاب شبوة يقر اقامة اعتصام  
 مفتوح في عتق 

 



 
               

 

 2صفحه 

نجاة مدير أمن شبام من  
 محاولة إغتيال

األمني حيث    تستمر اعمال اإلرهاب واإلنفالت 

نجا مدير عام مديرية شبام المهندس “هشام غالب بن طالب 

اغتيال فاشلة في مدينة سيئون  الكثيري” من محاولة  

وأطلقت احدى نقاط الجباية المتمركزة على مدخل مدينة  

سيئون ظهر اليوم الخميس الرصاص على مدير عام  

مديرية شبام المهندس “هشام الكثيري” وهو يستقل  

أثناء عودته من مدينة سيئون حيث نجى باعجوبة سيارته  

 هو وسائقه الخاص 

لعسكرية في  االغتياالت في النقاط ا يذكر ان عددا من ضحايا 

سيئون وشبام هم من قبيلة آل كثير التي يدين بعض  

رموزها الطارئين على الوجاهة القبلية واالجتماعية منذ ما 

سلطات  بعد احتالل الجنوب بالوالء والخضوع المذل ل

م وآخرهم 1994االحتالل اليمني في وادي حضرموت عام 

ريالمهندس “هشام بن طالب الكثي . 

 

 
 
 
 

سلطات الشرعية في شبوة 
ترسل الدبابات لقصف مدينة 

 نصاب 

خاصة في عتق ان سلطات    قالت مصادر 

الشرعية العسكرية في عاصمة شبوة قامت بأرسال دبابة  

وعدد كبير من األطقم العسكرية والجنود والتمركز في  

نطقة الجهوة أرض قبيلة همام المشرفة على مدينة نصاب م

حيث مسقط رأس ومسكن الشيخ عوض بن محمد الوزير  

في عملية استفزازية قد يقبها قصف محدود للمدينة  

 .للإلرهاب وتحذير إلبن الوزير وتخويف المواطنين

وحسب المصادر أن رجاآل ن قبيلة همام منعوا القوة من  

لجهوة أرض القبيلة وأعطوا القوة مهلة التمركز في منطقة ا

 .زمنية محدود للمغادرة وهم ما تم بالفعل

يأتي ذلك وسط تصعيد لمليشيا الشرعية ضد اإلنتقالي  

 .وقواته في مديرية نصاب التي تحتضن جماهيره

 

مسلحون يعتدون على نقطة للحزام األمني في  
 طور الباحة 

شن مسلحون مجهولون يعتقد انتماءهم لحزب اإلصالح مساء الجمعة هجوم مسلح على نقطة  

 .أمنية في قطاع طورالباحة

حين مجهولين استهدفوا نقطة أمنية  وأكد ركن التوجيه المعنوي لحزام الصبيحة النقيب مروان العطري أن مسل

 .تابعة لقوات الحزام األمني المرابطة بالقرب من دار القديمي بمنطقة الخطابية بقذائف اربيجي

وأشار النقيب العطري أن قوات الحزام األمني ردت على مصادر النيران وشنت هجوم بإالسلحة المختلفة على  

 .مواقع المسلحين

وات الحزام األمني تطارد تلك العصابات اإلجرامية التي أرادت عرقلة سير الحملة  وأضاف النقيب العطري أن ق

 .األمنية التي استهدفت التقطاعات على طول الطريق االسفلتي الرابط بين المديرية والعاصمة عدن

لة  الجدير بالذكر أن قوات الحزام األمني في قطاع طور الباحة بالصبيحة نفذت حملة أمنية يوم أمس، إزا 

 .خاللها نقاط كان يستخدمها مسلحين يعتقد انتماءهم لحزب اإلصالح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يطالب رئاسة الوزراء بصرف   قائد اللواء الثالث حزم
 مرتبات منتسبي اللواء 

كاشفا الجهة المعرقلة لصرف مرتبات الجنود نفى قائد اللواء الثالث حزم العميد محمود صائل   

ن قادة األلوية هم سبب عرقلة صرف المرتبات كما يزعم رئيس  الصبيحي صباح اليوم السبت في تصريح له أ 

الوزراء بذلك ، حيث قال أننا مستعدين قبول أي قرار يتخذ بشأن صرف المرتبات سواًء عبر شركات الصرافة  

 .أو لجان مالية وليس عندنا أي مانع لذلك

رئيس الوزراء في خطاباته بأننا  وأردف محمود الصبيحي قائالً:” كي النكون نحن قيادة األلوية كما يزعم 

معرقلين لعملية صرف المرتبات..مؤكداً بأن قيادة األلوية مع أي آلية إليصال المرتبات وتسليمها لألفراد يداً  

 .بيد

وطالب الصبيحي رئاسة الوزراء باستكمال اإلجراءات المالية بالتعزيز المالي لألفراد المرقمين في المعسكرات  

القتالية الذين مازالوا مرابطين في مواقعهم دون تعزيز مالي عقب أن تم ترقيمهم دون   والجبهات والمواقع

 .مرتبات 

واختتم الصبيحي تصريحه بالقول:” نطالب رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع بضرورة انتظام صرف المرتبات  

لمسلحة واألمن نتيجة تأخر شهرياً دون االتكال إلى االعذار الغير مقبولة لما آلت إليه حالة أفراد القوات ا 

 .صرف المعاشات

 



 
               

 

 3صفحه 

في جريمة بشعة..مقتل امرأة 
 وابنها بالتواهي

مدينة ذات أكبر انفالت أمني  مع زيادة نسبة الجريمة في ال 

كشف مصدر أمني تفاصيل   في الوطن العربي “عدن”

جريمة بشعة تم اكتشافها يوم الخميس بمديرية التواهي  

جنوب غرب عدن ، بطلها شاب قام بقتل والدته و شقيقه  

م من ارتكاب  في منزلهما، والعثور عليهما بعد ثالثة أيا 

 .الجريمة

أن بالغا تلقته شرطة وفي التفاصيل، أوضح المصدر 

ي يوم الخميس من شقيقة المجني عليها، يفيد  التواه

متعفنين داخل منزلهما في   بالعثور على جثة أختها و ابنها

 .المديرية، بعد اشتمام الجيران لرائحة كريهة في الحي

وقال أن قوة أمنية سارعت في الوصول لمسرح الجريمة ) 

رت على جثة امرأة  المنزل( وتحريز اداة القتل ، حيث عث

مرمية في صالة المنزل مقتولة، ورأسها مهشم باداة  

عثر على جثة ابنها في ملكد«، فيما حديدية محلية الصنع »

 .غرفة النوم مقيد اليدين ومقتول بذات االداة برأسه

وأضاف المصدر أن المرأة تدعى » أ، علي محمد مكي «  

ه، واالخر ولديها ولدان أحمد و محمد، احداهما مجني علي

 .هو الجاني ، وفقا للتحقيقات االولية

، وأشار أنه تم نقل الجثث لمستشفى الجمهورية لتشريحهما

السيما وأن الجثث تبين ان الجريمة وقعت قبل أيام ال تقل  

 .عن ثالثة

ولفت أن ابن المجني عليها هو المتهم الرئيسي في  

ى  الجريمة، وكان متواجد قبل وقوع الجريمة، لكنه اختف

 .بعدها وجاري البحث عنه

ويرجح أن تكون دوافع الجريمة واسبابها تدور حول وراثة 

يصر على اخذها من والدته، فيما ال    او اموال، كان االبن

يوجد ما يشير الى وجود سرقة في المنزل ، وسط انباء  

 .تتحدث عن أن االبن يتعاطى الحبوب المخدرة

مازالت جارية في هذه  وأختتم المصدر بالتأكيد أن التحقيقات

ر الطب الشرعي سينجز قريبا وسيتم  الجريمة، وتقري

والقبض على الجانياكتشاف خيوط الجريمة واسبابها،  . 

  

انتقالي شبوة يدعو لفعاليات جماهيرية في 
 مختلف مديريات المحافظة

فعاليات جماهيرية في    أصدر المجلس االنتقالي بمحافظة شبوة، مساء اليوم الخميس، بيان هام، أعلن فيه عن

نوفمبر30المحافظة بالتزامن مع ذكرى عيد االستقالل الجنوبي األول مختلف مديريات   . 

 …وجاء في البيان

 *بيان عن المجلس االنتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة*

يوم  الوطني الذي ناله شعبنا الجنوبي في    ونحن نقف اليوم على أعتاب الذكرى الرابعة والخمسين لإلستقالل

ا تمثله هذه الذكرى من رمزية وسيادة وطنية جنوبية تتمثل في رحيل  ولم 1967الثالثين من نوفمبر عام 

 .المستعمر البريطاني عن ارض الجنوب الحر

ه  والن هذه الذكرى تاتي اليوم في ظل تحديات ومخاطر يواجهها ابناء الجنوب عامة وشبوة على وج

دمة لمشاريع واجندات  طرسة وهيمنة اإلخوان والتآمر عليها خالخصوص التي تعاني اليوم من صلف وغ

مشبوهة تحاول النيل من أبناء شبوة بالحصار والقمع والتضييق ونهب الثروات واإلستحواذ عليها من قبل  

قتصادية المتدهورةجماعة اإلخوان وشركائها على حساب خدمات المواطن االساسية وحالة االوضاع اال . 

بي محافظة شبوة إذ تعلن عن قيام فعاليات جماهيرية في مختلف مديريات  االنتقالي الجنو فان قيادة المجلس

نوفمبر في االماكن التي ستحددها   30المحافظة وتهيب بالجميع الحضور والمشاركة الفاعلة يوم الثالثاء 

ريخ الجنوب ارضا  بهذه المناسبة العظيمة والهامة في تالجان االعداد والتحضير بالمديريات وذلك إحتفاء 

رفض ابناء المحافظة لعمليات اإلستالب والقهر وكافة ممارسات قوى اإلحتالل التي   وانسانا وللتعبير عن

تتقاسم المحافظة وللتاكيد على الثوابت التي يتمسك بها أبناء شبوة بحقهم في التحرير والسيادة وفي تقرير  

مةدولة الجنوب العربي الفيدرالية القادالمصير ضمن  . 

 صادر عن: المجلس االنتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة 

2021نوفمبر  25الخميس   

 

 

 

 

 

 

 بسبب غالء األسعار..جامعة عدن توقف الدراسة 

وسط تجاهل الحكومة والتحالف لألزمات الخانقة في الجنوب أعلنت عدد من االقسام في جامعة عدن التوقف  

قدرة الطالب على استمرار الدراسة جراء ارتفاع اسعار  عن الدراسة جراء الغالء المعيشي , وعدم ال

 .المواصالت والوجبات والمالزم

دسة المدنية واالعمار و علم نفس واإلعالم واالنجليزي  اقسام الهن وأصدرت أقسام الجامعة بيان بينها 

 .والميكانيك والبحرية واإلتصاالت والكمبيوتر التوقف عن الذهاب إلى الجامعة

ب بسبب ارتفاع االسعار وعدم المقدرة على الحضور الى الكلية وبسبب الغالء  طالب اإلضرا كما أعلن ال

 .  المعيشي وكذلك اسعار المالزم

يان سياسة التجويع التي تفرضها حكومة المناصفة والتحالف وانتقد الب  

 



 
               

 

 4صفحه 

اإلنتقالي يبدأ ضرب الشرعية 
 في عقر دارها بسيئون

في محافظات الجنوب  تهاتحدق المخاطر بالشرعية ومليشيا 

حيث يعمل اإلنتقالي على ضربها في عقر دارها بشبوة  

وسيئون حيث شهدت مدينة سئيون بوادي حضرموت،  

عصر اليوم الخميس، فعالية شعبية تراثية حاشدة، كان  

إلعالم الجنوب وصور قادة المجلس االنتقالي الجنوبي  

 .حضور الفت

ة السحيل  حافوقال الصحفي أمجد يسلم صبيح: احتفلت 

بمدينة سيئون عصر اليوم الخميس بفعاليات الذكرى  

العاشرة بعد المائة لحولية االمام علي بن محمد الحبشي  

حيث نظمت الحافة ريحة ألداء رقصة الشبواني بمشاركة  

عدد كبير من راقصي وهواة اللعبة والشعراء وسط حضور  

 ائدجماهيري غفير حاملين أعالم الجنوب وصور الرئيس الق

 .عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي 

وأضاف: وقدم المشاركون لوحات فنية جمالية إبداعية  

تفاعل معها الضيوف القادمون إلى مدينة سيئون بمناسبة  

 اختتام فعاليات الحولية 

وتابع : وعبر المشاركون عن سعادتهم الغامرة وتفاعلهم  

ني التي ابدعوا في  بوا مع الشعراء واهازيج رقصة الش

أدائها، وتعبر تلك الريحة التي دأبت حافة السحيل بسيئون  

على إقامتها كل عام منذ السنين السابقة وتشجيع الشباب  

 .على المحافظة على الموروث الشعبي

 

 

 

 

 

مليون دوالر ينهبها  180فضيحة فساد…
محافظ شبوة شهريا من عائدات  

 المحافظة 

عديو”  ظ شبوة ” محمد صالح بنتتكشف حقائق فساد محاف

ونهبه المستمر لثروات المحافظة حيث كشف اإلعالمي  

الجنوبي صالح بن لغبر الحصيلة الشهرية لسرقة اإلخواني  

 المدعو محمد بن عديو، من مبيعات النفط، 

وأوضح في تغريدة له على تويتر:يجني بن عديو وحزبه  

لشحنات  من مبيعات النفط غير امليون دوالر شهريا  180

ثيينالتي تورد للحو . 

تذهب   %40وفند طريقة تقسيم حصيلة السرقة قائال: “

ألوالد هادي، والباقي   %20للتنظيم الدولي واإلصالح، 

لجيب بن عديو يسرق معظمها ويصرف بعضها لشراء 

 .الذمم والوالءات وتزييف الحقائق

 

لقاء نصاب شبوة يقر اقامة اعتصام مفتوح في  
 عتق 

الوزير، التجاوب الشعبي في شبوة دفاًعا عن المحافظة من سياسات الشرعية اإلخوانية   عوض بنالشيخ  ثمن  

 .وفسادها

على استمرار التصعيد السلمي والمشروع، حتى االستجابة لمطالب    هيري اليوم الخميس،وشدد خالل لقاء جما

 .المواطنين المعلنة في لقاء الوطأة

في مديرية عتق، مطالبًا بتشكيل لجنة تنظيمية لالعتصام من   عتصاممته اال وأعلن الشيخ بن الوزير في كل

 .مختلف أبناء شبوة

 نص البيان 

ول هللا وعلى اله وصحبه اجمعين والصاله والسالم على رسالحمد هلل رب العالمين   

  شرائح االخوة أبناء محافظة شبوة مشايخ وعقال واعيان ومثقفين واكاديميين وسياسيين وعسكريين وكافة

مع الشبواني كآل باسمه وصفته المجت  

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 

يدل على  الدعوة التي لبيتموها وهذا ان يدل على شي انما   اهال وسهال ومرحبا بكم ونشكركم على تلبيتكم لهذه

ع  واجب في الدفالبيتم نداء التجاوبكم والحفاظ على المحافظة من االيادي العابثة ولنا التفاخر بكم جميعا حينما  

 .عنها ورفعتهم اصواتكم ورفع كل سياسات الظلم والقتل والفساد الذي أوصل المحافظة الى ماهي عليه اليوم

نود ان نوضح لكم اليوم خالل هذا اللقاء وللفترة ما بعد انعقاد اللقاء الجماهيري الموسع ألبناء محافظه شبوه  

م . نود االيضاح لكم بان هناك اتصاالت  2021-11-16يخ المنصرم بتار  الذي تم في )الوطاة( الثالثاء

شبوة وبدورنا نشكر فخامة المشير/  وتواصل مع القيادة المركزية وكان هناك تفهم بمطالب أبناء محافظة 

  عبدربه منصور هادي على هذا التفهم والتجاوب معنا لما يخدم محافظة شبوة ونأمل ان نلمس هذا التجاوب 

لواقععلى ا . 

شبوة ينوون استمرار تصعيدهم السلمي والمشروع في عاصمة المحافظة حتى تتم االستجابة   أبناء كما ان

انبهم بموجب ماكفله لهم النظام والقانون والدستور في حراكهم السلميلمطالبهم وأننا معهم والى ج . 

  مل العاجل علىمديرياتها الع كما نوجهه اللجنة المنظمة ومن يرونه معهم من أبناء المحافظة بمختلف 

 .الترتيبات الالزمة لألعتصام داخل عاصمة المحافظة عتق

ها بالترتيب والتحضير بخصوص ميثاق شرف شبواني  كما نحث أيضا اللجنة المنظمة اإلسراع باكمال عمل

جميع للحفاظ على محافظتهم من الحوثي ورفض االرهاب والتطرفلل . 

التصادمات المسلحة داخل المحافظة كما يروج   ى او نشجع علىلسنا دعاة فوضومن هنا نؤكد لكم جميعا اننا  

يع المطالبة بالحقوق وحريه التعبيرلها البعض واننا مع التصعيد السلمي القانوني الذي يكفل للجم . 

كما نوجهة الشكر والتقدير للمكونات السياسية واالجتماعية بالمحافظة على وعيها السياسي وحرصها  *

لفاعلةي ومشاركتها االوطن . 

 *.كما نقدم الشكر والتقدير لتحالف العربي بموقفه الثابت والدائم الى جانب بالدنا

 



 
               

 

 5صفحه 

يذ لقاء في مدينة نصاب لتنق 
 مهرجاة اجتماع الوطأة 

تنفيذ النقاط التي خرج بها اجتماع الوطأة  اصرارا منه على  

ينعقد في الوقت الحالي اجتماع يشمل بن الوزير ورموز  

ي نصابوشخصيات بارزة ف  . 

جاء ذلك بع ان دعا الشيخ عوض بن الوزير، إلى لقاء  

جماهيري، في تمام العاشرة صباح اليوم الخميس، للوقوف 

الوطأة الجماهيريمستوى االستجابة لمطالب لقاء  أمام  . 

ويشارك في اللقاء المقرر انعقاده في مدينة نصاب،   

مشائخ وأعيان ووجهاء والعديد من    بمحافظة شبوة،

موز السياسية في محافظة شبوالر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليشيا اإلخوان تواصل اخفاء  
الشاب خبازي لليوم الخامس  

 على التوالي 

نية إخفاء الشاب أحمد  رعية اإلخوامليشيات الشتواصل 

علي خبازي، بعد اختطافه من محل عمله بمدينة عتق في  

 .محافظة شبوة

قبل   وداهم مسلحو المليشيا محل الضحية لبيع اللحوم،

أستعانة تاجر   خمسة أيام، واقتادوه إلى جهة مجهولة، بعد

 .لحوم شمالي بالعناصر اإلخوانية ببالغ كيدي

ظة شبوة حملة اعتقاالت  نية في محافسلطة اإلخوا وتشن ال

متواصلة بال هوادة، ضد األبرياء انتقاًما من السكان على  

 .موقفهم الشعبي المطالب برحيلها

لحرب قمعية في  مليشيا الشرعية تستعد
 شبوة 

الشرعية في شبوة لحرب طاحنة مع الجنوبيين الطالبين بتحسين الخدمات وانهاء األزماتتستعد مليشيا  . 

وتعز  و تجلّى هذا األمر في خطوة استدعاء السلطة اإلخوانية في شبوة تعزيزات لمليشيا الشرعية من مأرب 

 .إلى محافظة شبوة وذلك لقمع مواطنيها

مشاة التابع لمحور عتق، الذي قال في مقطع   30لواء  ضر محمد رئيس عمليات ال قيد على الخكشف ذلك الع

عت تعزيزات عسكرية تقدر بـ طقًما مسلًحا في مفرق الصعيد ومعسكر   25مصور، أنَّ الشرعية اإلخوانية وزَّ

ةالقوات الخاصة، ومبنى اإلذاع  . 

د الطريق نحو المزيد من يحمل هذا التحشيد اإلخواني خطورة بالغة بالنظر إلى  الطعنات التي يتم   كونه يُمّهِّ

 .توجيهها إلى محافظة شبوة من قِّبل الشرعية اإلرهابية

بهذه الممارسات، تجاهر الشرعية بأن عداءها موجه ضد الجنوب، وأن مصالحها تتقاطع مع المليشيات  

جنوب على نحو يعيد صناعة اإلرهاب  ا دفعها الستقدام “األخيرة” ليكون لها نفوذ كبير في الالحوثية وهو م

لذي لفظته القوات المسلحة الجنوبية مسبقًاا . 

هذه التحركات اإلخوانية ال يمكن فصلها بأي حاٍل من األحوال عن التطورات السياسية، فمن الواضح أنّه كلما  

الشرعية التي ترد  نخرط في محادثات دبلوماسية مع أطراف دولية يُثار جنون  حقق الجنوب تقدًما سياسيًّا وا 

عاونها وتنسيقها مع المليشيات الحوثية وتسليم مزيًدا من المواقع في الجنوب إلى جانب  على ذلك بتكثيف ت

 .قمع الجنوبيين أنفسهم

وس الُزبيدي رئيس المجلس  وترتجف الشرعية من اللقاءات الدبلوماسية المهمة التي عقدها الرئيس عيدر

ن دوليين، بعدما ُوضعت القضية  مع سفراء ومبعوثي  السعودية الرياض االنتقالي الجنوبي في العاصمة

 .الجنوبية على طاولة هذه المباحثات

وفيما أدركت الشرعية اإلخوانية أنها لن تتمكن من النيل من الجنوب سياسيًّا، وأن مؤامراتها التي سعت  

دام  فها عسكريًّا لمحافظة شبوة عبر استق ية الجنوبية فشلت فشاًل مدقعًا، فكثفت من وتيرة استهدالتهميش القض 

 .الحوثيين

 

 

 

 

اإلنتقالي يبدأ خطواته للسيطرة على البنك  
 المركزي بعدن 

ادارته بعد فشل الشرعية في ادارته    ينوي اإلنتقالي الجنوبي السيطرة على إدارة البنك المركزي و تغيير

قاف تدهور العملةوإي . 

اذ منصور صالح في تغريدة على  في المجلس االنتقالي الجنوبي األستوقال نائب رئيس الدائرة اإلعالمية 

الفساد،لتستخدمه في     لدى قوى  ابقاء البنك المركزي اليمني أسيرامنصة تويتر رصدها موقع عدن لنج :

صاديا وسياسيا، وهو جزء من اناة واالنهيار، اقتضد شعب الجنوب، يعني مزيداً من المع   القذرة  حربها

حتالل ضد شعبنا، بل يكاد يكون أخطرها وأكثرها لؤماً. لتي تشنها قوى الفساد واالرهاب واالالحرب ا   

 

 



 
               

 

 6صفحه 

تدريبات للبحرية األمريكية في 
 خليج عدن 

في رسالة يؤكد مغزاها ان اإلنتقالي الجنوبي والشرعية  

مريكي والسعودي وعدم قدرتم مجرد موظفين لدى النظام األ 

ة دول، كشفت القيادة المركزيعلى اعتراض اي قرار لهذه ال

األمريكية، عن إجراء تدريبات بالذخيرة الحية لقوات  

س إس بيرل هاربور، في  البحرية من على متن السفينة يو إ

 .خليج عدن

وبررت اليوم األربعاء، التدريبات بدعم العمليات البحرية من  

األمن واالستقرار البحري في المنطقة حسب  أجل ضمان 

 . قولهم

بيرل هاربور،   انتشار السفينة يو إس إس  ت إلىوأشار

في منطقة عمليات  11باإلضافة الى الوحدة االستكشافية الـ 

 .األسطول الخامس

تابعة   CH-53E u) كما عرضت صوًرا للمروحية )طراز

بوطها على  لمشاة البحرية األمريكية، )المارنيز(، أثناء ه

(،  ندالسطح سفينة النقل البرمائية )يو إس إس بورت 

تبحر في باب المندب موضحة أن السفينة الحربية . 

وتتزامن التحركات األمريكية في خليج عدن مع توسيع  

نطاق سيطرتها في المياة اإلقليمية بمافيها مياة تابعة لدول  

 . عربية

 
 
 
 
 
 
 
 

سيارات مسلحة في  إنتشار
نة عتقشوارع مدي  

انتشرت  ظاهرة مريبة،  مع استمرار اإلنفالت األمني و في

نقل خفيف محملة بمسلحين مجهولين في شوارع  سيارات 

 .مدينة عتق بمحافظة شبوة، انعكاسا لمدى االنفالت األمني

واستنكر مواطنو المديرية، انتشار ظاهرة حمل السالح،  

والسيارات المحملة بسالح متوسط وخفيف في شوارع  

ان بالقيادة  لمدينة، مؤكدين أن سائقيها يستفزون السكا

خالفة لقواعد السيررعات جنونية ومبس . 

وتشهد محافظة شبوة حالة انهيار أمني غير مسبوقة  

تعززها سياسات اإلخواني المدعو محمد بن عديو محافظ  

 شبوة، لتعميق أزمات المحافظة

 

 الحكومة الكارثية.. تفاقم من معاناة الشعب 

ية اليمنية المتعاقبة، أختلفت  ده من يدفع ثمن تجارب فاشلة وفاسدة للحكومات الشرعب وحالشع 

لنهج واحد لم يختلف كليا، نحن نعيش بمرحلة حرب ومأساة حقيقية في جميع القطاعات  األسماء واألشكال وا

المأزق    هذا ج منالمختلفة دون إستثناء ، ونحتاج لمهارات وقدرات وكفاءات عبقرية وإستثنائية للخرو

 . الخطير

اإلطالق ، حتى أثناء الحروب    صلها في أحلك الظروف وأصعبها علىوصلنا لمرحلة خطيرة وكارثية لم ن 

األهلية الداخلية أو بين شطرين اليمن شماال وجنوبا لم نمر بهكذا مرحلة ، المصيبة أن هذه المرحلة الراهنة  

من قبل التحالف العربي النفطي األغنى على مستوى  تامةة ال الكارثية نعيشها ونحن تحت الوصاية والسيطر

اني وليس األخوي عليه أن يرحل غير مأسوف عليهلعالم ، وإذا لم يقوم التحالف العربي بواجبه اإلنس ا  . 

تحالف سخر ويسخر إمكانياته كلها في الجانب العسكري فقط الغير ، وها نحن ندشن مرحلة جديدة من حروب  

هللا ونعم الوكيل فيهم ، مزادات   بي ، والمدنيين لهم رب يرعاهم ويتولى أمرهم وحسبناالغراحل الوكالة بالس

يين الدوالرات ال طائل منها بالنسبة لشؤون ومتطلبات وتطلعات الشعب علنية كارثية بمال   . 

وفي   حرب حالةإذا كنتم تبحثون عن سيولة نقدية من تلك المزادات الدولية الكارثية فهذا ليس وقتها، نحن ب

ال   ة تدير بنك الشؤوم واالفالس المركزي في عدن، لماذاظل إدارة فاشلة وكارثية وغير مهنية وال محايد

تشترون بتلك الماليين من الدوالرات المزادية مشتقات نفطية وتكليف شركة نفط عدن ببيعها مباشرة للسوق  

 . المحلية وضبط االسعار وتوفير سيولة نقدية محلية

الر الواحد ، والتاجر يستورد بها بضائعه  لاير يمني تقريبآ للدو 1500ات المزاد للتجار بسعر والرون دتبيع

الف لاير للدوالر الواحد ، ما الذي أستفاده الشعب من هذه المهزلة ، فاقمتم   3000إلى  2000سعر ويبيعها ب

بواب المنظمات ،  لى أ ين ع معاناة ومأساة الشعب وعمقتم جراحه وحولتوهم إلى مجموعة من الشحات

بي المال العاموجعلتموه فقير يتسول فتات ريع عائداته النفطية وخيراته من لئام القوم وفاسديهم وناه  . 

ماذا لو أستوردت الحكومة الشرعية الكارثية خمس سلع أساسية بماليين دوالرات المزاد الكارثي ، وباعتها  

لاير للدوالر الواحد ، ألن نوقف جشع وهلع   1500عر ى بسة حتعبر المؤسسة اإلقتصادية للمواطنين مباشر

تجار الظلم عن ظلمهم للشعب ، ونأخذ بها إستراحة نسترد أنفاسنا الستقرار السوق المحلي ولو مؤقتا من هذا  

 . الماراثون اليومي في زيادة أسعار المواد الغذائية األساسية وغيرها

والوكالء والمحافظين وغيرهم من المسؤولين ، مش عيب   بوالنوا االخ رئيس الوزراء ، األخوة الوزراء 

تستعينوا بخبرات وكفاءات من دول القرن األفريقي كرواندا وغيرهم ممن مروا بظروف مشابهة بهكذا ظروف 

نعيشها ، المصيبة أنكم ال تدركون أنكم ال رؤية وال دراسة جدوى وال هدف لكم في تسيير السلطة التنفيذية ،  

صيرين على أنكم عباقرة هذا الزمن دون منازع ، ما الذي تغير منذ طرد بن دغر من عدن ، ما  أنكم م العيب

الذي تغير بعد دخول وزراء اإلنتقالي الجنوبي في حكومة المحاصصة والقسمة الظيزاء ، الذي تغير هو حال  

 الشعب لألسوأ فقط 

 

 



 
               

 

 7صفحه 

وزير اإلتصاالت يقدم استقالته  
 ويغادر عدن 

لفشل الذي تعيشه حكومة المناصفة  صراع وا في ظل ال 

بعدن كشف مسؤول حكومي، عن تقديم وزير االتصاالت  

المهندس نجيب العوج استقالته، ومغادرته العاصمة  

المؤقتة عدن؛ بسبب خالفه مع المجلس االنتقالي  

 .المدعوم إماراتيًا

وأوضح وكيل وزارة االتصاالت محمد المحيميد، نقال عن  

أن “وزير االتصاالت نجيب    الخاص”،مصدر وصفه بـ” 

 .”العوج قدم استقالته وغادر عدن منذ عدة أسابيع

وعزى المحيميد، سبب تقديم العوج استقالته إلى “منع  

المجلس االنتقالي إطالق شركة واي من عدن، والتي  

رعية ويديرها وزير االتصاالت  يملكها نافذون في الش

 .”السابق باشريف

صدر، قوله، إن االنتقالي  عن الم  وأكد المحيميد نقال

يرفض تشغيل الشركة؛ لقناعته أنها ما زالت مرتبطة 

 .بالحوثيين في صنعاء”. حسب قوله

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحذير من مؤامرة جديدة يكيدها  
 األحمر للجنوب 

حذر الناشط السياسي واثق الحسني من مؤامرة للجنرال   

يزات  اإلرهابي المدعو علي محسن األحمر، بتوجيه تعز

مليشيات الشرعية اإلخوانية إلى شبوة، لتحقيق   من

هدفين هما تهديد الجنوب وتخفيف الضغط العسكري على  

 .مليشيا الحوثي اإلرهابية

يدة على حسابه بموقع التدوين المصغر  وشدد في تغر 

تويتر، اليوم على أن: “األحمر يرسل قوات من جيش  

 .”المقدشي إلى شبوة قدمت من محافظة مأرب

الهدف من وصولها: “الضغط على الجنوبيين   وأكد أن

 .”وإرباك المشهد العسكري المتقدم في الساحل الغربي

 
  

وقفة احتجاجية لموظفو مكتب وزارة التعليم  
 الفني بساحل حضرموت

دراء  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت ، وم مكتب   نفذ صباح اليوم موظفو ومتعاقدو ومتقاعدي

علمي وطالب المعاهد المهنية والتقنية التابعة للمكتب وقفة ذات مطالب حقوقية تأتي ضمن دعوة وجهتها اللجان  وم

 .  النقابية للتعليم الفني

جاء ذلك بعد أن أصدرت اللجان النقابية بيان أقرت خالله على تعليق العمل والعملية التعليمية والتدريبية بالمعاهد ،  

ين وعدم تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة لهذا القطاع من التعليم والنظر إليه وإلى معاناته ،  األسبوع والذي تجاوز  

مام مقر مكتب الوزارة وأمام كل معهد حتى تستشعر السلطة بالمعاناة التي  معلنه النقابة تصعيدها بوقفه احتجاجيه أ

ع الراهن ووضع الحلول لجميع مطالبهمفي الوضيعاني منها طالب ومعلمي وموظفي ومتعاقدين التعليم الفني   . 

من الوصول إلى  وتناولت الوقفة عدة مطالب من بينها وضع الحلول الالزمة التي تمكن الطالب و الموظفين والمعلمين

مقر عملهم ومعاهدهم بتكلفة تتناسب مع مقدرتهم المالية وإقرار وصرف العالوات السنوية بأثر رجعي والمتوقفة من  

وإطالق التسويات الوظيفية لجميع الموظفين وصرف مايترتب عليها من مستحقات مالية وصرف عالوة م 2014 عام

فع مرتبات المتعاقدين وتثبيثهم في الوظيفة وتصحيح وضع المتقاعدين غالء معيشة ورفع هيكل األجور والمرتبات ور

 . وتوقيف استقطاع ضريبة كسب العمل وإضافتها في رتب الموظف

لوقفة باجتماع لموظفي ومتعاقدي مكتب الوزارة بمقر المكتب ، ترأسه رئيس النقابة األستاذ خالد يسلم بن  ختتمت اوا

لية التصعيد في حالة عدم تدخل السلطة المحلية لوضع حلول لألوضاع المعيشية سلوم لمناقشة مطالبهم ومناقشة عم

 . لموظفيها

 
 
 
 
 
 
 

الف لاير 25 زين الىسلطة شبوة تستعد لرفع تسعيرة البن  

قالت مصادر خاصة في شركة النفط اليمنية فرع محافظة شبوة التي يديرها صالح الكديم، أنه وبحسب اوامر المحافظ  

 .محمد صالح بن عديو، اتخذ قرارا مجحفا بإقرار زيادة في تعرفة سعر المشتقات النفطية بصورة لم يسبق لها مثيل

لتر  20رياال، بما يعني أن سعر دبة البترول سعة  1250عر لتر الوقود بس رت بيع وكشفت تلك المصادر أن الشركة قر

ألف لاير، قابلة للزيادة، بما يشكل عبء وتازيما للوضع المعيشي للمواطنين 25سيتم بيعها على المواطن بمبلغ  . 

طية مهما كانت  ات النفوأعادت تلك المصادر تصريحات سابقة للمحافظ ابن عديو، ان ال زيادة في أسعار المشتق 

الضغوطات، كي ال يتم تحميل المواطن فوق طاقته، إال أن تلك التصريحات ذهبت ادراج الرياح وتبخرت كعادة  

تصريحات المحافظ المتعددة التي تأتي على سياق )يقولون ما ال يفعلون(، وتأكيدا على أن اإلخوان في منهجهم 

 .وسياستهم يكذبون مثلما يتنفسون

الجديدة في أسعار المشتقات النفطية التي اتخذتها شركة النفط بشبوة قد تضاعف من  دت أن الزيادة طلعة أكمصادر م

حدة االحتجاجات الشعبية العارمة في شبوة ضد سياسة المحافظ وابرز قيادات سلطته، ما يعني قرب زوالهم من  

اعي، االجتم المشهد الذي لوثوه بسياستهم الخبيثة التي دمرت المحافظة ونسيجها  
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هجوم مسلح يستهدف منزل  
 قيادي في اإلنتقالي بشبوة 

   في جريمة إرهابية، شنت عناصر إجرامية مجهولة،

االثنين، هجوًما مسلًحا على منزل صالح هادي باديان رئيس  

القيادة المحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي، في مديرية  

 .ميفعة بمحافظة شبوة

، المنزل الواقع في  ود عيان هاجم المسلحون، بحسب شه

جد أسرة القيادي  مدينة عزان بوابل من النيران، خالل توا

 .الجنوبي في المنزل، مؤكدين فرارهم دون مالحقة

واعتقلت مليشيات الشرعية اإلخوانية القيادي في المجلس  

االنتقالي الجنوبي صالح باديان، ألكثر من أسبوع بعد  

لماضيسبتمبر ا 15مشاركته في تظاهرات  . 

ويرى مراقبون أن الجريمة، تهدف إلى ترويع القيادات  

ة المدافعة عن حق الشعب في استعادة دولته،  الجنوبي

وإدارة شؤون محافظاته، ومالحقة الفاسدين، وإنهاء  

 .التحالف الحوثي اإلخواني المعادي للجنوب

 
 
 
 
 
 
 

حقوقي يكشف فساد بن عديو  
 خالل عامين 

ص، جزءاً من فساد  لح حقروكشف الصحفي والحقوقي صا 

 .محافظ شبوة اإلخواني محمد صالح بن عديو، خالل عامين

وقال حقروص في تغريدة له على تويتر، إن محافظ شبوة  

( ماليين لاير  9اشترى أراضي في عتق بمبلغ ) ابن عديو

سعودي وعقارات أخرى بمليون دوالر، وعمارة في المكال،  

رة وأخرى في  ة القاهكما يملك فلة في العاصمة المصري

اسطنبول، باإلضافة إلى مطاعم ومحال تجارية في  

 .السعودية

وأكد أن كل هذا الفساد الذي ال مثيل له مارسه ابن عديو  

لعامين األخيرينخالل ا . 

بل  وقال حقروص، إن ابن عديو لم يكتفِّ بهذا الفساد، 

وعنده استعداد بأن يحرق شبوة من أجل البقاء في منصبه، 

ي النهب والفساد والعبث بموارد محافظة  تمرار فواالس

 .شبوة

 

 اإلنتقالي يتهم وزير الداخلية بدعم اإلرهاب 

الجنوبي شن هجمات على وزير الداخلية متهما اياه بدعم اإلرهاب بدأ اإلنتقالي     . 

  سبوتنيكوقال عضو هيئة المجلس االنتقالي، فضل الجعدي، عن حديث وزير الداخلية إبراهيم حيدان لموقع 

عن تواجد عناصر القاعدة في البيضاء وحضرموت، إنه إدانة لمن ينفون ذلك، ودليل على أن هناك قوى توفر  

العناصر الغطاء والحماية وتستخدمها في الزمان والمكان الذي تراه وعبر البوابة التي تناسلت منها منذ  لتلك 

وإلى ذات الوجهة، الجنوب  90ما بعد العام  . 

تصريح وزير الداخليةسي محمد سعيد باحداد، في تغريدة، إن ل السيامن جانبه قا يؤكد بأن المنطقة   

واعترافا منه بأن اإلرهابيين يتم إدارتهم وفق حاجة علي محسن  ت للقاعدة، العسكرية األولى تقدم تسهيال 

 .األحمر لهم، فهو من ينشطهم وهو من يخمدهم وبأمره يتم اغتيال الحضارم

خوان يريدون إبعاد األنظار عن حضرموتأن اإل وأشار إلى . 

 ورأى الكاتب السياسي، علي الحداد القعيطي، في كالم لن تستقر إال إذا كانت تحت إدارته،    حيدان بأن عدن

أن فحيدان المسؤول األول عن العمليات اإلرهابية في عدن .  

اب، وما هي الخطط المقدمة في  ة اإلرهوتساءل مغرد يدعى الدرع الجنوبي، ما هو دور الوزير في محارب

“القاعدة ضد القاعدة… حد   وهل هناك قوة متدربة في محاربتها. وإال كلها قاعدة بزي الشرعية؟ وقال:ذلك، 

 .”فاهم حاجة

 وأكد اإلعالمي أنور التميمي، أن ابراهيم حيدان يمشي على ُخطى سلفه الميسري، ذات الريموت  

 50كلم عن رماه( حيث استقدم حوالي 70تنة في معسكر الخالدية )يبعد أشعل ف  كنترول يسيّرهما، اليوم

عودية التي غادرت المعسكر التابع للنخبة الحضرميةعسكريا من الشمال ليحلوا محل القوات الس.  

وكان وزير الداخلية إبراهيم حيدان والمقرب من الجنرال علي محسن األحمر، هاجم دور التحالف العربي في  

تهمه بتعطيل الموانئ والمطارات، مهاجماً بشدة المجلس االنتقالي الجنوبيليمن وا ا . 

الروسية، لمح التهام التحالف بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة، حيث تساءل  وفي حوار له مع وكالة “سبوتنيك”  

تنظيم  حول قيام “من يحارب التنظيم في حضرموت” )في إشارة إلى التحالف العربي( بعدم قصف موكب 

لقاعدة المحمل بالمعدات والسالح واألفراد واألموال بعد تحرير المكال عاصمة حضرموت من قبضته، أواخر  ا

م0162أبريل  . 

 

 
 
 
 
 
 

ارتفاع أسعار وقود السيارات في عدن يضاعف  
 معاناة المواطنين 

بالمئة،   22.5ات بشركة النفط الحكومية في عدن، إن الشركة رفعت مجددا أسعار وقود السيارقال مسؤول 

 .وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها المدينة الساحلية الواقعة بجنوب البالد

”يرتفع سعر جالون  وأبلغ المسؤول ”رويترز“، أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه اعتبارا من اليوم اإلثنين، 

دوالر( بزيادة   12.5 )لاير  80017دوالر( من  15.3لاير )حوالي  21800لترا إلى  20البنزين سعة 

دوالر( عما سبق 2.5بمقدار أربعة آالف لاير )حوالي  “. 

وقال: ”إن سبب الزيادة هو ارتفاع األسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج، فضال عن  

األولى في تاريخ  للمرة  رياال للدوالر، 1530ود أسعار النفط عالميا، وكذا تراجع سعر اللاير اليمني إلى صع

 “البالد
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شبوة..تدهور الخدمات ينذر  
 بانفجار الوضع ضد مليشيا اإلخوان 

تعاني محافظة شبوة من تدهور الخدمات مما زاد من معاناة 

المواطن الشبواني نتيجة انتشار الفساد والمحسوبية، بسبب 

 .االستغالل السيئ للسلطة من قبل إخوان اليمن

د اإلخوان أمر بالغ األهمية وخطوة  بوة وطرفيما تحرير ش 

 .سليمة لقطع إمداد الحوثي في االتجاهين

قاء الوطاة التاريخي بشبوة قبل أيام الذي ومن أبرز مطالب ل

دعا إليه سلطان العوالق الوزير والتي تداعت إليه كل  

المحافظة من كل حدب وصوب، تنفيذ اتفاق الرياض وعودة 

لضبط األمن وتحقيق   لمحافظةالنخبة الشبوانية إلى ا 

 .االستقرار وعودة الحياة

وأطلق سياسيون جنوبيون هاشتاج:  

خوان_اقتربت(، لدعم مطالب أبناء شبوة  #مهلةشبوةلإل)

التي حددها بيان الوطأة، مؤكدين أنه في حال عدم  

االستجابة لمطالبهم خالل أسبوع سيتم تصعيد االحتجاجات  

ن أن خيارات شبوة ، موضحي حتى تلبية مطالبهم المشروعة

مفتوحة ومتعددة، وأن أبناء شبوة جاهزون للدفاع عن  

ي الجنوبي العربي.أرضهم ضمن المشروع الوطن   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

دعو لإلحتشاد ويتوعد باعوم ي
  30اإلنتقالي بدخول المكال في 

 نوفمبر

رئيس   في خطاب له اليوم األثنين دعا الزعيم حسن باعوم

نوفمبر    30وبي لالحتشاد في اك الجنالمجلس األعلى للحر

 .بالمكال

وفي خطابه المقصود توجيه رسالة قوية لإلنتقالي الجنوبي 

نوفمبر القادم تزامنا مع   30بأنه سيدخل المكال بالقوة في  

 .ذكرى إجالء اخر جندي بريطاني من عدن

باعوم وكان اإلنتقالي الجنوبي قد منع في وقت سابق حسن  

ه المسلحقة موكبمن دخول المكال برف . 

واستقدمت السعودية حسن باعوم من عمان الى المكال  

 .لخلق مكون جديد يواجه االنتقالي الجنوبي

 

الشرعية تواجه غضب ابناء شبوة بتهريب 
محافظتهم النفطيةعائدات   

واجهت الشرعية اإلخوانية حالة الرفض الشعبي الجارف لها في محافظة شبوة بزيادة أسعار المحروقات  

خام  لثانية في غضون أسبوع واحد، في الوقت الذي قامت فيه بتهريب ما يقارب من مليون برميل نفط للمرة ا 

عبر ميناء النشيمة النفطي، ما يشي بأنها تمضي في طريقها نحو معاقبة المواطنين في ظل عدم قدرتها على  

 .مواجهة طوفان الغضب الشعبي ضدها

االقتصادية على أنها تواجه مأزقا حقيقيًا في التعامل مع الغضب  العقاب يبرهن استمرار الشرعية في أساليب  

وة في مواجهة قطاعات كبيرة من المواطنين خرجت عن بكرة أبيها لرفض احتاللها  الشعبي، إذ أن استخدام الق

يعني دخولها في مواجهة شعبية لن تحقق من خاللها أي انتصار، بل أنها ستكون الطرف األضعف، كما أن  

عبر عن ضعفها الذي أضحى واضًحا في أي تحركات شعبية وتخشى من أن تطولها تأثيراتها صمتها ي . 

الشرعية في البقاع التي تستطيع التحكم فيها دون أن تدخل في مواجهة مباشرة مع المواطنين، وتعد  تتحرك  

في مجابهة الثورة  تمسكها القطاعات الخدمية واالقتصادية والجهات المرتبطة بالنفط على رأس األدوات التي  

ية في الوقت الحالي ألنها تدرك  الشعبية ضدها، تحديدا وأنها تجد صعوبة في استخدام سالح المليشيات الحوث 

بأنها ستواجه بمزيد من الغضب بعد أن أدركت أن تسليم الجبهات على نحو مستفز للمواطنين سيقود إلى  

ني من المحافظةل اليم انتفاضة شعبية قادرة على اقتالع جذور االحتال . 

للشرعية والحوثي لكن من دون   يحاول المدعو بن عديو محافظ شبوة تنفيذ تعليمات القوى اإلقليمية الداعمة

أن يقود ذلك لزيادة حدة الغضب ضده بعد أن تركزت مطالب المواطنين خالل لقاء الوطأة على ضرورة طرده  

وتهريب الوقود حال مناسبا يستطيع من خالله أن يثبت   النفطيةمن المحافظة، ويجد في زيادة أسعار المشتقات  

يادات أسعار الوقود أمرا معتادا بالنسبة للمواطنين الذين يجدون  والئه للقوى المعادية، بعد أن أضحت ز 

 .أنفسهم بين ليلة وضحاها أمام ارتفاعات جنوبية دون أن يكون هناك سبب منطقي لها

إلخواني المدعو محمد بن عديو محافظ شبوة، اليوم األحد، رفع أسعار  ، قرر اللمرة الثانية في غضون أسبوع

ألف لاير للدبة   25ريااًل، بما يعادل  1250ادة الشعبية، ووصل سعر لتر الوقود إلى المحروقات في تحٍد لإلر 

لتًرا(، تنكياًل بالمواطنين وتأزيًما للواقع المعيشي للسكان 20)سعة  . 

الوطأة الجماهيري بمديرية نصاب، الشرعية اإلخوانية إلبعاد السلطة اإلخوانية  ل لقاء  وأمهل المواطنون خال

وتحرير المختطفين في معتقالتها، وإنهاء التالعب بأسعار الوقود عن المحافظة، . 

في خطوة جديدة لتجفيف منابع نفط الجنوب وسرقة عوائده، استقبل ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم  

اليوم السبت، ناقلة النفطشبوة،   بمحافظة  (SEATRUST)  ومن المرتقب تحميل شحنة تعادل بمليون ،

مليون دوالر بحسب أسعار التسليم الفوري باألسواق العالمية،   78فط الخام، تقدر قيمتها بـ برميل من الن

 .تذهب إلى جيوب قيادات الشرعية اإلخوانية

ألف برميل   950يشيات االخوانية، في أكتوبر الماضي عت الملتعد الشحنة الثانية في غضون شهر، حيث با 

يجري توظيفها لصالح عقاب المواطنين وتمويل اإلرهاب الذي   نفط، وهو ما يشير إلى أن عمليات التهريب 

 .تتمادى الشرعية في ارتكابه
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مدير أمن عدن يصف قادة اإلنتقالي 
باإلرهابيين..مخطط السعودية في  

لسطح عدن يطفوا على ا  
أ مخطط السعودية واإلمارات إلعادة نظام صالح من حديد بد

الى عدن والتخلي عن اإلنتقالي الجنوبي الذي تستخدمه  

كأداه لحشد ابناء الجنوب في مهمة الدفاع عن الدولتين في 

 .الجنوب والشمال

دعا مدير أمن عدن بإقالة رؤساء   وفي إطار هذا الموضوع 

لينتقاأقسام شرطة عدن الموالين لإل . 

وقال مطهر الشعيبي:” إن بالطجة ومطلوبين وإرهابيين  

صاروا جنودا في أقسام الشرطة” في إشارة إلى قادة  

 .اإلنتقالي في أقسام الشرطة

وأوضح الشعيبي أن أقسام الشرطة بعد بحاجة لتطهير  

 .”ويجب إزالة من بداخل األقسام “والحزام األمني

قول:”ال يجب أن  ل تمر باولفت الشعيبي أحد الموالين للمؤ

 ”النطبطب عليهم والترحيب بهم كالم مرفوض

  

 
 
 
 
 
 
 

اإلنتقالي يمنع اقامة وقفة احتجاجية 
 لموظفي مطار عدن

في عدن منع اي احتجاجات يمكن  يحاول مسؤولي اإلنتقالي 

اقامتها في المؤسسات الحكومية حيث منعت قوات األمن في  

ة وقفة  من إقاماألحد الموظفين   مطار عدن الدولي

 .احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم

وقال موظفون في المطار أنهم تعرضوا للتهديد باالعتقال  

تم منعهم من إقامة الوقفة  من قبل إدارة المطار واألمن و

 .اإلحتجاجية

ويطالب الموظفون بإصالح أوضاعهم وإصالح وصيانة  

 .المطار

عبير ومصادرة الحقوق  رية التكما ندد الموظفين بقمع ح

المشروعة، مطالبين بضرورة محاسبة المتورطين في  

 .مضاعفة معاناتهم

 

سلطة اإلخوان في شبوة تحاول تغطية فسادها  
 بمشاريع وهمية 

مشاريع وهمية للهروب   تحاول السلطة اإلخوانية في شبوة، التقرب الى ابناء المحافظة وتلميع نفسها باعالن

ع الحوثيينناتها ممن فسادها وخيا . 

ونشرت وسائل إعالم سلطة االخوان صوراً للمجمع اإلداري في مديرية جردان، وأعلنت افتتاحه، وذهب  

 .اإلعالم اإلخواني للترويج لسلطة ابن عديو وتنميته في المحافظة بعد هذه المنجز العظيم 

أن المبنى تم إنشاؤه في  مؤكدين بوا من هذا الترويج وتزييف الحقائق، مواطنين في مديرية جردان استغر

وليس اليوم، كما يقول إعالم ابن عديو 2005العام  . 

وقال ناشطون، إن سلطة بن عديو قامت بطالء المبنى ووضع لوحة في أعاله ومن ثم تحدثت عن منجز كبير  

 .لها قدمته لجردان

ما نفاه المواطنون،  ن، وهو سة الكريف وسكن المدير العام في جرداكما أعلنت سلطة بن عديو افتتاح مدر

موضحين أن كل تلك المشاريع منذ سنوات طويلة، وقامت منظمات بترميمها كما هو حال مدرسة الكريف التي  

 .أعادت ترميمها وتأثيثها الجمعية الكويتية لإلغاثة

قت  ن عديو على حساب مشاريع وإنجازات تحقوسخر ناشطون من محاوالت اإلعالم اإلخواني تلميع سلطة ب

هد الرئيس الراحل علي عبدهللا صالح في ع . 

، وما يتحدث عنه  2010مواطنون في شبوة قالوا إن المشاريع واإلنجازات في المحافظة توقفت منذ العام 

 ً  .اإلعالم بعد ذلك مجرد بسط ومحاوالت تلميع لسلطات على حساب إنجازات تحققت قديما

 

 

 

 

 

 

وانهيار   الغذاء  العالمي: استمرار ارتفاع اسعار الغذاء
 العملة يتسببان بازدياد الجوع في اليمن 

أعلن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، األحد، أن الجوع في اليمن ازداد لدى شرائح واسعة من  

المحلي، بالتزامن مع ارتفاع األسعار عالميا، والغالء الناجم عن تدهور أسعار الصرفالمجتمع  . 

دة عبر تويتر، إن ” أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لماليين العائالت.. أسعار المواد  في تغريوقال البرنامج 

 .”الغذائية تستمر في االرتفاع، مع يؤدي إلى ازدياد الجوع

ى الحاجة في اليمن، مرتفع، مع اعتماد العائالت على المساعدات الغذائية من برنامج  ولفت إلى أن “مستو

على قيد الحياة”، دون تفاصيل أخرىللبقاء  األغذية العالمي  . 

يأتي ذلك، في الوقت الذي يشهد اللاير اليمني منذ أسابيع تراجعا قياسيا جديدا، حيث وصل سعر الدوالر أكثر  

طق الواقعة تحت سلطة الحكومة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في األسعارلاير في المنا 1500من  . 

رياال 215كان متوسط سعر الدوالر في السوق المحلية ، 2015 وقبل اشتعال الحرب في اليمن عام . 

وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة عالج  

اللاير اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقرأزمة  . 

 

 


