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موانئ شبوة النفطية.. جسور 
 اإلخوان لتفريغ الجنوب من ثرواته 

 

شحنة أسلحة لمليشيا الشرعية تصل  
 ميناء النشيمة 

 
 

نوفمبر..الكابوس  30في ذكرى  
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قبائل الصبيحة تتهم اإلصالح بتغذية  
 الصراعات في طور الباحة 
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هل ساهمت مزادات البنك  
ة االخيرة بانهيار العملة المحليالمركزي  

 



 
               

 

 2صفحه 

لحج..نقطة أمنية تحتجز ناقلة نفط 
لكهرباء المفلحي واخراج المحطة  

مة عن الخد  

تستمر البلطجة التي تمارسها القوات في   

احتجزت نقطة امنية تتبع   مختلف محافظات الجنوب حؤث

ديسمبر في منطقة   2الحزام االمني يوم امس الخميس 

العسكرية بيافع ناقلة كهرباء مديرية المفلحي المحملة بمادة 

 . الديزل

وقالت مصادر مقربة من ادارة الكهرباء ان الناقلة تم  

ساعة دون اي اسباب تذكر ، واكد   12احتجازها حوالي 

ة تحمل كافة التصاريح القانونية ،  المصدر نفسه ان الناقل

 .مستغربا من هذه االعمال التعسفية والغير قانونية

وقد تسبب هذا العمل الغير القانوني لتوقف محطة كهرباء  

مديرية المفلحي عن العمل ، وهو االمر الذي تسبب ايضا  

 .بغضب واستياء شعبي ورسمي واسع

لهذه  داعيين الجهات الرسمية واالمنية الى وضع حد  

االعمال العشوائية الذي تسيء للقوات الحزام االمني  

 .واالجهزة االمنية

يذكر ان ناقلة كهرباء مديرية المفلحي تتعرض لالحتجاز  

المره   والمنع في عددا من النقاط االمنية المنتشرة وليست 

 االولة الذي تتعرض لهذه االعمال الغير قانونية 

هادي  الحراك الثوري يدعو الرئيس 
 لتشكيل حكومة طوارئ فورا 

مع اإلنهيار المستمر لالقتصاد ودخوله مرحله  

دعا   المواطن  خطيرة دون تحرك حكومي فعال النقاذ

المجلس األعلى للحراك الثوري إلى تشكيل حكومة طوارئ 

 . فورا إلدارة األزمة االقتصادية 

وقال الدكتور محمد عبدالهادي عضو رئاسة المجلس  

األعلى رئيس الدائرة السياسية في تصريح صحفي : )  

التدخل العاجل  مطلوب من الرئيس عبدربه منصور هادي  

في البالد الذي اوشك على االنهيار  وبقوة النقاذ الوضع 

والمجاعة ويبدا بالتحرك الفوري لدى قيادة المملكة والدول 

الشقيقة والصديقة وصندوق البنك والنقد الدوليين النقاذ  

البالد والعباد من المجاعة المؤكدة على أن يتم اقالة رئيس  

الوزراء عبدالملك معين الذي فشل في ايجاد اى معالجات  

ضع المنهار وحكومته والتي تعد من افشل  تذكر للو 

الحكومات التي وجدت في تاريخ البالد وتشكيل حكومة 

طوارئ الدارة االزمة االقتصادية والسياسية مع اتخاذ  

اجراءات وتدابير عاجلة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز  

وتقليص االنفاق بالعمالت الصعبة بما فيها المرتبات التي  

فى الحكومة الشرعية دون استثناء (تصرف لكبار موظ  . 

موانئ شبوة النفطية.. جسور اإلخوان لتفريغ  
 الجنوب من ثرواته

يحمل اإلصرار اإلخواني على السيطرة على محافظة شبوة، بأنّها تسعى بشتى السبل للسطو على   

مسعى إخواني خبيث وضعته الشرعية منذ أن شنّت حربها األخيرة على  موارد المحافظة الغنية بالنفط، وهو 

 .الجنوب

التي زّجت بمحافظة شبوة بين براثن االحتالل اإلخواني، عملت الشرعية على   2019ومنذ أحداث أغسطس 

 .فرض سيطرتها بشكل كامل على الموانئ النفطية بغية السطو على موارد الجنوب

مليون دوالر، وهو ما   490اء النشيمة الذي بلغت قيمة مبيعات النفط من خالله من بين هذه الموانئ هو مين 

 .فسَّر سبب اإلصرار اإلخواني على مواصلة احتالل شبوة

مليشيا الشرعية صعّدت من حربها في محافظة شبوة على مدار الفترة الماضية، بغية السيطرة على موانئها  

بآخر عن الوضع القانوني، بمعنى أن تديرها بمنطوق العصابات    النفطية، لكّن هذه السيطرة تخرج بشكل أو

 .التي تفرض سطوتها لترتكب أعمال نهب وتهريب واسعة النطاق

وتعمل الشرعية على شحن كميات النفط التي يتم نهب وتهريبها، عبر شاحنات آبار اإلنتاج،ومن ثّم شحنه  

سواحل محافظة شبوةوتصديره عبر موانئ ومراس خاصة ممتدة على طول شواطئ و . 

وأولت الشرعية اإلخوانية اهتماًما جًما بالعمل على الموانئ بين وعدن وباب المندب إلى المخاء والحديدة، في  

 وقت ال تولي فيه أي اهتمام بالحرب على الحوثيين 

ون أي  وشكلت الشرعية اإلخوانية “مافيا إجرامية” من قِبل مؤسسة الرئاسة، عملت على تهريب خام النفط د

رقابة ودون توريد أي عائدات إلى الخزينة العامة في الوقت الذي يعاني فيه ماليين المواطنين من الجوع  

 .والفقر وانقطاع مرتباتهم

إقدام الشرعية على نهب ثروات الجنوب النفطية مّكنت تنظيم اإلخوان من تكوين ثروات مالية ضخمة، في  

دة، وسط إفقار وإذالل متعمد مارسته الشرعية اإلخوانية للجنوبيينوقٍت يعاني فيه الجنوبيون من أعباء حا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحذر من مجاعة قاتلة الغرفة التجارية في عدن   

حذرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن من اضطراب خطير في التجارة والصناعة وإعاقة  

الوطنيةة العُملة استمرارهما، نتيجة االرتفاع المتسارع ألسعار صرف العُملة الصعبة واالنهيار الكبير لقيم . 

وقال بيان صادر عن الغرفة التجارية ففي عدن إن الوضع الحالي سيؤدي إلى شحة المعروض السلعي الذي سيدفع 

 .البلد لحافة المجاعة

لاير يوم الخميس 1800ووصل سعر الدوالر األمريكي في مناطق سيطرة الشرعية إلى   . 

جنبية الالزمة الستيراد السلع المختلفة، بما في ذلك السلع  وبحسب البيان فإن الزيادة الكبيرة في سعر صرف العملة األ

الغذائية األساسية، وما رافق ذلك من انهيار متسارع لقيمة العملة المحلية، أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية لدى  

لذي أصبح يهدد المواطنين الذين أصال ال تتناسب أجور الغالبية منهم مع احتياجاتهم المعيشية األساسية، وهو األمر ا

 .االستقرار المعيشي لدى غالبية فئات الشعب

وقالت الغرفة التجارية إنه لم يعد بمقدورها مطالبة منتسبيها من التجار المستوردين والصناعيين تحمل مزيدا من  

ر التمويني الخسائر واالستمرار في عدم مراعاة تكلفة شراء العُملة الصعبة، ألن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على االستقرا

واألمن الغذائي للمواطنين كنتيجة مباشرة لتآكل رأسمال المخزون السلعي، وهو ما سيتسبب بارتفاع أكبر في األسعار 

 .ومجاعة كارثية ال سمح هللا. حد تعبيرها

الحلول   كافة التجار والمستوردين والمصنعين الوطنيين للسلع الغذائية الجتماع عاجل لتدارس   ودعت الغرفة التجارية

 .الممكنة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين في سياق االنهيارات المتسارعة للعملة الوطنية

 .وتأتي مناشدة العرفة التجارية في ظل انهيار العملة المحلية أمام العمالت األجنبية

 



 
               

 

 3صفحه 

جامعة عدن تعلن إضراب 
شامل احتجاجا على تردي 

 الخدمات 

  4اصدرت نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن بيانها رقم  

 .يقضي بتنفيذ إضراب شامل في الجامعة

واعلنت نقابة في البيان بدء االضراب الشامل والمفتوح في 

جميع كليات الجامعة ابتداءاً من األحد الموافق  

م 2021/12/5  

واشارت النقابة في البيان ان االضراب يأتي استشعاراً  

تجاه المجتمع وما يعانيه    بالمسؤولية الملقاة على عاتقها

ارثيًّا على  بات ك   غالء وتردي الوضع المعيشي الذي  من

للعملة الوطنية  الجميع، بسبب االنهيار المستمر والمتسارع  

وطالبت النقابة في البيان الى اعادة راتب عضو هيئة  

التدريس والتدريس المساعدة إلى قيمته بالعملة الصعبة إلى 

الدولة    م. وزيادة المرتبات لكل موظفي2015ما قبل   

ن راتب عضو  واكدت النقابة على ضرورة ردم الهوة بي 

هيئة التدريس وعضو هيئة التدريس المساعدة، وذلك برفع 

راتب عضو هيئة التدريس المساعدة في الحد األدنى إلى  

ثلثَي راتب عضو هيئة التدريس وعلى وجه الدقة والتحديد 

 .بما يساوي ثلثي راتب األستاذ المساعد

المعينين أكاديميًّا،     وشددت النقابة على سرعة نقل أعضاء

وتسوية رواتبهم، وتوفير الشواغر الوظيفية للمعينين من  

 .غير وظائف 

كما طالبت النقابة في البيان بصرف مستحقات أعضاء هيئة 

التدريس من تسويات وترقيات ومخصصات إشراف وغيرها 

 .من حقوق مالية

ونوهت النقابة الى ضرورة توفير مواصالت لنقل الطالب  

مجانًاوالموظفين وكل منتسبي الجامعة  . 

التقليل من هذا    وحذرت النقابة كل من تسول له نفسه في

في هذا الوقت    اإلضراب أو اإلساءة والتسييس أو االتهام

 . العصيب الذي أرهق الجميع وعصف بحياتهم

صدور قرار تغيير قيادة البنك  
 المركزي 

قالت مصادر موثوقة في الرئاسة اليمنية، صدور قرار تغيير 

قيادة البنك المركزي اليمني، عقب االنهيار الحاد لللاير  

 .اليمني

المصادر فقد تم استدعاء نائب محافظ البنك شكيب وبحسب 

حبيشي، االسبوع الماضي بشكل مفاجئ، الى الرياض للمرة 

الثانية عقب عودته مؤخرا، وابالغ قيادة البنك بإجراء  

 .التغيير

واشار إلى ان القرار تم طباعته بانتظار توقيعه من الرئيس  

قيادة  هادي واعالنه رسميا، مبديا تحفظه على كشف اسماء

 .البنك الجديدة

هل ساهمت مزادات البنك المركزي االخيرة بانهيار العملة  
 !المحلية ؟

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن الشهر الماضي افتتاح مزاد إلكتروني لبيع العمالت الصعبة كخطوة إلنقاذ العملة 

 .المحلية المنهارة

مليون دوالر أميركي إلى البنوك التجارية واإلسالمية العاملة في اليمن لتغطية  15  واكد انه في اول يوم له باع

 .احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة

وأكد البنك استمرار مزادات بيع العملة األجنبية بشكل أسبوعي واشترط البنك لتقديم العطاءات عن طريق منصة 

لاير   1411من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل األموال وحدد البنك سعر المزاد بـ إلكترونية 

 .للدوالر الواحد بينما سعرة في السوق السوداء ينهار بشكل يوميي

يم  وتجري عملية بيع وشراء العمالت األجنبية عبر منصة رفينيتيف العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزاد وتنظ

عمليات البيع والشراء للنقد األجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما البنوك غير المشتركة بها سيقوم البنك  

 .المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد اإللكتروني المخصص لذلك

مزاد خمسة بنوك وبلغ عدد العطاءات المقدمة ثمانية  وذكر بيان للبنك المركزي اليمني بعدن أن عدد المشاركين بال

 .ومثلها العطاءات المقبولة

معلقاء على مزادات   وقال الدكتور يوسف سعيد احمد وهو خبير مصرفي ومالي في مقال له على صفحته بالفيس بوك

البنك المركزي للدوالر  البنك المركزي التي اعلن عنها مؤخرا قال ان كان الهدف من تنظيم المزادات أن ينعكس بيع

على التجار المستوردين على استقرار سعر الصرف من خالل االرتفاع التدريجي لقيمة العملة الوطنية بعد كل مزاد 

 .يجري تنظيمه، لكن اآلن ما يحدث هو العكس

وسعر   واضاف : لكن لألسف ال زالت الجهات المؤثرة على سعر الصرف هم الصرافون. فبعد ثالثة مزادات نظمت

الصرف يواصل التهاوي وأصبح الصرافون المضاربون هم المؤثرون على أسعار الصرف وليس البنك المركزي. بل 

 .ويسحبون البنك المركزي خطوة تلو األخرى إلى اعتماد أسعار صرف تأشيرية أعلى مع كل مزاد جديد يجري تنظيمه

لمزادات من قبل البنك المركزي )اليمني بعدن( من خالل موكدا في مقاله ان الغاية التي كانت متوخاة من تنظيم ا 

المنصة اإللكترونية التي تشرف عليها شركة المزادات اإللكترونية العالمية “رفنتيف”، هي تحقيق التنافسية والشفافية  

 .وفي المحصلة ضمان استقرار سعر الصرف، وكبح جماح عمليات المضاربة

ا أن المزاد يجري بتنافسية وبصورة شفافة والقضاء على عمليات الفساد التي  يهمه  وقال ان شركة “رفينتيف” ربما 

كانت تنسب إلى عمليات المزاد السابقة.. لكن ال يهمها أن يستمر سعر صرف اللاير اليمني باالنخفاض أمام الدوالر  

ى استمرار تهاوي اللايراألمريكي بعد كل عملية عطاء وأخرى، وال تبحث عن ما هي األسباب والعوامل التي تؤدي إل . 

وتابع قائال : لقد مكنت المزادات شركات الصرافة من االستحواذ على الدوالر التعويضي بصورة أخرى والذي ضخه 

البنك المركزي، وهذه المرة من خالل تجار االستيراد، حيث تحصل عليه من التجار من خالل عمليات المصارفة التي 

وتحول إلى حساباتهم من قبل البنك    زاد وعليهم تسليم قيمة العطاءات التي رست عليهميقوم بها الذين وقع عليهم الم

المراسلة في الخارج بعملة وطنية للبنك المركزي عقب كل مزاد  المركزي لدى بنوكهم . 

ئل من يحصل هذا كون السيولة المحلية ال تتواجد في البنوك التجارية التي اشتركت في المزاد ولكن هناك مخزون ها 

 .السيولة لدى الصرافين الذين حلوا محل عمل البنوك وهذا مكمن الخطر الذي سيواجه البنك المركزي حاضرا ومستقبال

وهذا يمكن الصرافين من مواصلة المضاربة على الدوالر حاليا ومستقبال إذا لم تكن هناك ضوابط قانونية تمنعهم من  

معاناة المواطنين وتدهور مستواهم المعيشي بشكل مستمر، وهذه المرة   ذلك وهو أمر محير ألنه في المحصلة يزيد من

 .بحضور البنك المركزي

ووجه نصيحة لقيادة البنك المركزي بعدن : وهي ينبغي على البنك المركزي التوقف عن بيع الدوالر مؤقتا على أن  

اآلثار االجتماعية التي ترتبت على عملية يجري عمل تقييم شامل وكامل لعمل المزادات السابقة، ويأخذ بعين االعتبار 

 .المزاد مع استمرار تدهور قيمة العملة

عبر نظام شركة “رفينتيف” كان شفافا وحقق هدفين األول:    واضاف : الواقع أن بيع الدوالر من قبل البنك المركزي 

تمثل قيمة العطاءات اإلسبوعية  وثانيا: سحب جزء من السيولة إلى البنك المركزي التي    منع حدوث أي شبهة فساد،

باللاير اليمني، وهذا سيؤمن توفير رواتب لألشهر القادمة دون اللجوء لإلصدار التضخمي، لكن دون أن يؤثر في هذه  

استقرار سعر الصرف بالنظر إلى حجم المعروض النقدي الضخم الذي تجاوز بمرات حاجة   المرحلة بالذات على

 .االقتصاد

ن يحصل هذا بتكلفة اجتماعية كبيرة تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين حاليا ومستقبال  وتابع قائال : لك

األمر الذي يزيد من فقرهم وحالة المجاعة التي يعانون منها، بينما جاء تنظيم   والذين يتآكل دخلهم يوما تلو اآلخر،

يتجلى ذلك نظريا من خالل توقع ارتفاع اللاير  المزاد بهدف خدمتهم من خالل فرضية السيطرة على أسعار الصرف و

 .اليمني أمام العمالت األجنبية بعد كل مزاد

 .واختتم قائال : ومع ذلك قد يكون من المبكر إصدار أحكام قاطعة في الوقت الراهن

األمم المتحدة تحذيرا الشهر المنصرم من انهيار غير مسبوق لقيمة العملة المحلية في المحافات المحررة   وكانت اطلقت

مما يزيد من تفاقم األوضاع االقتصادية والمعيشية واإلنسانية في البلد الفقير الذي تعصف به حرب دموية منذ سبعة  

 .أعوام

في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتدهور اجتماعي بينما تواجه   ولم يغادر اللاير اليمني منذ أشهر مربع االضطراب

 .حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وضعا ماليا صعبا ومتاعب أمنية في العاصمة عدن

ق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن على تويتر “تدهورت قيمة اللاير اليمني لتصل إلى  وقال مكتب ممثِّل منّسِ

على اإلطالق في األجزاء الجنوبية من البالدمستوى غير مسبوق  ”. 

وأكد المكتب أن هناك حاجة ماسة لدعم االقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة ولمنع المزيد من التدهور في 

 .الوضع اإلنساني

عامالت سوق وواصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها المتسارع لتصل إلى أدنى مستوى على اإلطالق أمام الدوالر في ت

لاير، وهو ما  1500الصرف غير الرسمية مساء األربعاء في مدينة عدن الساحلية، ليقترب سعر الدوالر من حاجز 

 .يعدُّ أسوأ انهيار لقيمة اللاير اليمني في تاريخه، ومنذ بدء الحرب في البالد قبل سبع سنوات

 



 
               

 

 4صفحه 

قبائل الصبيحة تتهم اإلصالح 
بتغذية الصراعات في طور 

 الباحة

تتكشف الحقائق التي يخفيها اإلصالح وخطره على الجنوب  

اإلصالح بتغذية   واهله حيث اتهمت قبائل الصبيحة ,

الصراعات والفتن بين القبائل في طور الباحة بمحافظة  

 .لحج

ة  لمقاشرة والعميدة والمناصروقال بيان صادر عن قبائل ا 

أن اإلصالح بقيادة أبوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاة  

ومدير عام مديرية طور الباحة ورئيس الدائرة السياسية  

األمن واالستقرار واالنفالت  لإلصالح يقفون وراء زعزعة 

 .األمني وإثارة الفتن بين أبناء القبائل في طور الباحة

ح من استغالل الظروف الصبيحة ، اإلصالوحمل بيان قبائل 

المعيشية الصعبة التي يمر به المواطنين في لحج  

والمحافظات الجنوبية للدفع بأبناء الصبيحة ليكونوا كبش  

في طور الباحة فداء لتنفيذ مخططات اإلصالح  . 

كما حمل البيان , اإلصالح كامل المسؤولية في حال نجح  

تن بين أبناء القبائل في تنفيذ مخططاته في إشعال الف . 

وتتهم قبائل الصبيحة ’ اإلصالح بالدفع بأبناءها إلى معارك  

 .القتال الخاسرة وتغذية الصراعات بين قبائل الصبيحة

 

 

 

 

 

 

 

 

مليشيا اإلخوان تختطف نجل البنك  
 المركزي بعتق 

اعتقلت القوات الخاصة التابعة لمليشيات االخوان في مدينة 

كزي اليمني فرع  مدير البنك المر عتق بمحافظة شبوة نجل

 .محافظة شبوة

وكشفت مصادر أن القوات الخاصة تواصل احتجاز عصام  

صالح فدعق، منذ ثالثة ايام، في احد سجونها السرية،  

 .بدون مسوغ قانوني

وتشهد محافظة شبوة انتهاكات واسعة من مليشيات  

الشرعية اإلخوانية، بعمليات إجرامية تشمل االختطاف  

عتقال والتصفيةواال . 

 

ملياردوالر تورد سنويا   6قيادي في اإلنتقالي: 
لحساب الشرعية في الخارج و توظف إلثارة  

 الفوضى في الجنوب 

مليار دوالر من إيرات   6قال نائب رئيس الدائرة اإلعالمية في المجلس االنتقالي الجنوبي منصور صالح أن 

عية في الخارج توظف إلثارة الفوضى في الجنوب  النفط في شبوة وحضرموت تورد سنويا لحساب الشر

 .وشراء الوالءات

يصرف مليار لاير شهريا كموازنة تشغيلية  وشدد صالح في مقابلة مع قناة الغد المشرق أن البنك المركزي 

 . ”لمجلس الوزراء حتى في الفترة التي كانت الحكومة في الرياض متسائال :”أين تذهب تلك المبالغ؟ 

ركزي في عدن السبب الرئيس لتدهور األوضاع االقتصادية في محافظات الجنوب ن البنك الموقال صالح أ  

موظف غير مؤهل وبغير تخصص   191وظف  2021هر فقط من أش 5وأكد صالح أن البنك المركزي خالل 

 .يتبعون مسؤولين وقضاة حتى أن البنك أصبح كمثلث برمودا

لفوضى والفرقة  ب إعالمي في العاصمة عدن يستهدف إثارة اوأشار إلى أن الرئاسة اليمنية انشأت مكت 

مليون لاير مهمته   2زانيته الشهرية مليون لاير ومي  14والنزاعات لناشطين في مواقع التواصل االجتماعي بـ 

 .الوحيدة زرع الفتنة والفرقة بين أبناء الجنوب

لتحقيق االستقرار في األسعار لكنه تخلى   من القانون  14ونوه إلى أن البنك المركزي أنشى على القانون رقم 

ارس عملية المضاربة كمحل صرافةعن هذه المهمة وبدأ يم . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شحنة أسلحة لمليشيا الشرعية تصل ميناء  
 النشيمة 

النشيمة الذي يسيطر عليه اإلخوان في محافظة شبوة أمس الثالثاءوصلت شحنة أسلحة إلى ميناء  . 

كات التي اندلعت في النشيمة مساء الثالثاء كانت بسبب وصول  الدياني” أن االشتبا  وأكد األكاديمي “حسين

 .شحنة أسلحة إلى الميناء ولم يعرف من أين قدمت

ميناء النشيمة ألثنين من قيادة اإلخوان الذين يثق   وقال الدياني في تغريدة له”قبل اسبوعين أوليت مهمة إدارة

نة أسلحة ومازالوا منتظرين ورأوا ان وجود اللجان الشعبية المؤطرة تبع  فيهم بن عديو وكانوا في إنتظار شح

ف األمورالدحبول قد تكش . 

سفينة النفط   وأشار الدياني أن بعض قيادات اإلخوان قاموا بتشجيع قيادة اللجان بإن يطالبوا بحقوقهم من

جل المرور اآلمن لألسلحة  القادمة وبلعوا الطعم طالبوا بذلك واعطى التوجيهات بن عديو الزاحتهم أل

سر االشتباكات بالنشيمة والممنوعات القادمة على متن بواخر نفطية،مشيراً ان هذا هو . 

 



 
               

 

 5صفحه 

تعزيزات عسكرية لإلنتقالي تصل 
 شبوة 

تتواصل عمليات التحشيد يقودها اإلنتقالي في شبوة لطرد  

حيث قالت مصادر عسكرية، الثالثاء، عن   مليشيا الشرعية

إلى محافظة     ت عسكرية جديدة لإلنتقاليوصول تعزيزا 

 .شبوة

   وقالت المصادر أن لواء عسكري يضم عناصر من قوات

زود بعتاد وآليات عسكرية  م   اإلنتقالي الموالي لالمارات

ضخمة وصل الساعات الماضية، إلى ميناء بلحاف قادما من  

 .عدن 

   ولفتت المصادر إلى أن اللواء تم تدريبه في معسكرات في

ولحج عدن . 

وبحسب المصادر فإن اللواء الجديد سيتولى مهمة إقتحام  

 .مدينة عتق، ومهاجمة مواقع االصالح

وض الوزير لقيادة  وكانت االمارات دفعت بالظيخ ع

االحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالة بن عديو والمحرضة  

ضد االصالح والهدف من ذلك إزاحة اإلصالح من المشهد  

 .بكامله

 

 

 

 

 

 

 

زل  يا اإلخوان تستهدف من يش مل
الشيخ عوض بن الوزير بقذائف  

 الهاون 

شن مجهولون قصفًا على منزل الشيخ عوض بن الوزير  

العولقي، في مديرية نصاب محافظة شبوة، فجر اليوم  

 .الخميس 

سقطت قذيفة من مدفعية الهاون، بحسب مصادر محلية،  

المنزل، نافية وقوع ضحايا جراء الجريمة بمحيط  . 

مليشيا الشرعية اإلخوانية القوى الشعبية  هدف وتست

المناهضة لها والمطالبة بحقوق مشروعة كفلها القانون  

 .للمجتمع

 

الكشف عن الهدف الرئيسي وراء بيان بن 
 دغر وجباري

جباري حجم االنقسام داخل الشرعية   كشف البيان المشترك للدكتور احمد عبيد بن دغر واالستاذ عبدالعزيز

شرعية خصوصا التحركات األخيرة للسعودية  ا اكثر عن المساعي الدولية إليجاد بديل عن النفسها موضح

 .واإلمارات بتنصيب طارق صالح واإلنتقالي الجنوبي بديال للشرعية

حالف بأنهم مستعدين ان  وحسب مراقبون فان بن دغر وجباري تعمدوا اخراج البيان الرسال رسالة الى الت

اجه امام العالم ية التي ذهبت بماء وجه التحالف وتسببت في احريكونوا بديال عن الشرع . 

من جانب اخر قال المحامي عبداالله الردفاني: ‘بيان بن دغر جباري يعتبر قفز من شرعية هادي المشارفة  

طة حتى وان كانت سلطة الحوثي فهذا البيان  على الطي ومحاولة حثيثة للبقاء في السلطة اياً كانت هذة السل

ة بدرجة اساسي للمليشياتموج ”. 

وأضاف: “وهو بيان انتهازي انهزامي لن يحقق لهم اي استجابة وقد ثبت فشلهم وكانوا قيادات موتمرية ثم  

ارخص االثمان وال احد  حوثية ثم شرعية واليوم يريدون اعادة انتاج نفسيهما.. لقد باعا بضاعتهم ب

شتريسي ”. 

عبي ورئيس وزراء سابق  بصفتة النائب االول لحزب الموتمر الش  واشار : “ذيل البيان بتوقيعهما بن دغر

وجباري بصفتة االمين العام لحزب العدالة والبناء ونائب رئيس البرلمان، فلماذا لم يوقع بن دغر بصفتة  

لقادمة ستكشف الملعوبالحالية رئيس المجلس الشورى هل هي مقدمة لالستقاله..؟ االيام ا ”. 

هور هذا البيان والمبادرة من قبل بن دغر وجباري، هو تأكيد  ي ناصر المشارع، أن ظوأعتبر الكاتب السياس

 .على أنهم اصبحوا خارج المشهد، وأن الترويج النفسهم بديال لهادي واالحمر قد فشلت

لحوارات التي تتم بين اطراف الصراع في  وقال المشارع : “عبد العزيز جباري وبن دغر خارج الدائرة ضمن ا

يحلم أحدهما بمنصب الرئيس واآلخر بمنصب نائبا للرئيس  برعاية االمم المتحدة، هكذا يبدو بعد أن كان اليمن 

 .”ضمن نتائج متوقعة ألنهاء الحرب

 وأضاف: “ظل الدكتور بن دغر يسوق نفسه بديال لهادي من خالل خطابه الوحدوي الموجه شماال وكذا

طراف  أن يمسك العصاء من المنتصف بين الحوثيين واألاالستاذ جباري في خطابه الذي دائما مايحاول  

االخرى في الشمال ايضا وبراءته من الحرب الذي يقودها التحالف ظنا منه أن ذلك النهج سيقدمه من الزاوية  

الرض تجاوزت كل الموميات  الوطنية، اما بالنسبة للجنوب فالجميع يدرك أن المشروع والمعطيات على ا

تي مضت..االيام القادمة حبلى  ان تقدم نفسها بأسم الجنوب في كل المراحل ال  السياسية التي تعودت

 .”بالمفاجآت.. انتظروا

ونقال عن مراقبين ان دعوة بن دغر وجباري ال يعدو سوى خطاب إنقاذ بائس في وضع كانوا سببا فيما  

ر اقتصادي وخدميوصلت اليه البالد من بؤس وانهيا . 

 

 

 

 

عوم من دخول المكال اإلنتقالي يمنع حسن با  

نقطة أمنية     اإلنتقالي في  نوفمبر اال ان قوات 30رغم وعود رئيس الحراك الثوري بدخول المكال بالقوة في  

من نوفمبر30منعت موكب حسن باعوم من دخول المكالللحتفال بعيد ال . 

بة على مداخل المكالومنعه من دخول المدينة في نقطة الض  وقالت مصادر محلية أنه تم توقيف موكب باعوم . 

نوفمبر في مدينة المكال 30وكان باعوم قد دعا الجماهير للمشاركة بعيد  . 

 ويواصل االنتقالي منع باعوم المدعوم من السعودية من دخول المكال 

 



 
               

 

 6صفحه 

نشوب اقتتال بين مليشيا  
 الشرعية في شبوة 

نشب اقتتال مسلح بين عناصر مليشيات الشرعية  

لنشيمة النفطي بمديرية رضوم  اإلخوانية، في ميناء ا

مليون   50غ تصل إلى الثالثاء، لخالفات على اإلتاوات بمبال

 .لاير 

وقالت مصادر أن جرحى سقطوا في اشتباكات عنيفة بمحيط 

وم جنوب محافظة  ميناء النشيمة النفطي في مديرية رض

 .شبوة

واوضحت المصادر أن الجرحى الذين سقطوا جميعهم من  

هم حاالت حرجة خالل تلك االشتباكات  القوات الخاصة بين

الميناء وقوات عبده   التي اندلعت قبل قليل بين حراسة

 .لعكب

وأشارت المصادر أن سبب اإلشتباكات يعود إلى خالف على 

ى السفنمبالغ مالية كبيرة يتم فرضها عل . 

عن تورط اإلخواني المدعو محمد     وكشفت مصادر محلية

ات بقراره اقتحام الميناء،  صالح عديو، في إشعال االشتباك

 .عقب فشل وساطة للسماح لباخرة نفط بشحن حمولة نفطية 

وتركز السلطة اإلخوانية في المحافظة جهودها على جمع  

المواطنين الجنوبيين الجبايات وبيع النفط وتهريبه ومالحقة 

 .البسطاء واعتقالهم

 
 
 
 
 
 
 

مقتل قائد األمن المركزي في 
مةاشتباكات ميناء النشي  

قتل اإلرهابي علي جوهر قائد األمن المركزي بمعسكر عين 

التي دارت في ميناء النشمية النفطي   بامعبد في اإلشتباكات . 

وبحسب رواية شهود عيان أن آل االعور هاجموا أهل  

العظم المتعاقدين منذ سنين مع الشركة المتواجدة في  

أرضهم وقاموا بمنع الباخره من التحميل حتى يدفعون  

تحقاتهم بموجب العقد المبرم مع شركة خزانات ميناء  مس

 .النشيمه النفطي

قائد األمن المركزي إقتحام بوابة الشركة   وعند محاولة 

تبادال إطالق النار وتم منعه والقوه القادمة معه من دخول 

الشركة وأصيب وثالثه جنود من األمن اصابة مباشرة نقلوا 

 .على إثرها إلى عتق وتوفي في عتق

 

نوفمبر..الكابوس البريطاني   30في ذكرى 

 يهدد المهرة وسواحلها وحضرموت وشوارعها 

تنتشر القوات البريطانية في المهرة وسواحلها وتحتل اجزاء واسعة من مديرية غيل باوزير في   

خدمهم بريطانيا  حضرموت كما ظهرت سابقا بضوء اخضر من قيادات الشرعية واإلنتقالي الجنوبي التي تست

م1969نوفمبر  30عودة الى الجنوب بعد ان طردهم احرار الجنوب في لل . 

من نوفمبر اال انها لم تحرك مشاعر قيادات الجنوب من االحتالل   30احتفال ابناء الجنوب بالعيد ال ورغم 

 .البريطاني لشواطئ ومطار المهرة ومنافذها وسيطرتها على اجزاء واسعة من حضرموت النفطية والتراثية

في احتالل ما تبقى من اجزاء  القيادات الحالية بالصمت بل اصبحت تنفذ اجندة بريطانيا وتساعدها   تكتفولم 

 .في األراضي الجنوبية

السفير البريطاني والذي يعد معاديا للجنوب يلتقي اإلنتقالي الجنوبي بين فترة واخرى لمناقشة خطط من شأنها  

 . التوسع في األراضي الجنوبية 

م من استعادة بلدهم  حقيقة التآمر الخارجي على بلدهم مستعدين للتضحيات التي تمكنهاء الجنوب و يدرك ابن 

 .ودحر االحتالل وعمالء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30مليشيا الشرعية تعتقل المحتفلين ب 

 نوفمبر في شبوة

ق  شنت مليشيا الشرعية اإلخوانية حملة اعتقال واسعة للمحتفلين بيوم استقالل الجنوب المواف 

الثالثاء، في عموم أنحاء محافظة شبوة، منعا إلحياء ذكرى العيد الوطني الجنوبياليوم   . 

واقتحمت مليشات اإلخوان، ساحة االحتفال الشعبي في مديرية رضوم، وانتشرت في شوارع المديرية،  

 .لمالحقة المواطنين، واعتقال المشاركين بالفعالية

نوفمبر، بعدما   30الفعالية الجماهيرية بمناسبة ذكرى ن إقامة كما منعت المواطنين في مدينة الروضة م 

عززت وجودهت بعناصر بلباس مدني في مداخل ومخارج المدينة، واستحدثت نقاط تفتيش، إلحكام السيطرة  

 .على حركة شوارع المدينة

ذكرى  تفال بالوفي مديرية ميفعة، اختطفت مليشيات الشرعية اإلخوانية، مواطنين أثناء مشاركتهما في االح

لعيد االستقالل 54 . 

وكشفت مصادر عن اعتقال المليشيا اإلخوانية يسلم عبدهللا علي باكركر، وسالم حميد باعوضه، واقتادتهما  

 .إلى جهة مجهولة

وتركز السلطة اإلخوانية في المحافظة بقيادة المدعو بن عديو جهودها لقمع المواطنين الجنوبيين وإجهاض  

ة في المناسبات الجنوبية ومالحقة المشاركين فيها، بينما ال تحرك ساكنا أمام  الحراك الشعبي بعسكرة شبو

 .مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في بيحان
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محاولة    الكوكباني ينجو من
 إغتيال جنوب حيس 

يصر طارق عفاش وعناصره في الساحل الغربي على  

تصفية قائد المقاومة التهامية احمد الكوكباني والقيادات  

التهامية األخرى مكررين محاولة اغتيال بين فترة  

 .واخرى

وقالت مصادر في المقاومة التهامية ان ،أحمد  

اولة  الكوكباني، تعرض خالل الساعات الماضية لمح

الثانية جنوب محافظة الحديدةاغتيال للمرة   . 

وأكدت مصادر مطلعة، أن مكان تواجد الكوكباني تعرض  

للقصف من الخلف، بعد محاولة اغتيال فاشلة خالل األيام  

الماضية جنوب مدينة حيس بعبوة ناسفة زرعت بآليته  

 .العسكرية

وذكرت المصادر أن محاولة اغتيال الكوكباني جاءت بعد  

دات طارق عفاش وأخرى الفات عسكرية مع قياخ

جنوبية في “ألوية العمالقة”، رفض خاللها الكوكباني  

 .”إمالءات من قبل قيادة “ألوية العمالقة

 
 
 
 
 
 

فعالية جماهيرية كبرى ينضمها  
 اإلنتقالي في شبوة 

في تطور خطير على مليشيا الشرعية في شبوة تمكن   

اء من حشد جماهير غفيرة  اإلنتقالي الجنوبي اليوم الثالث 

نوفمبر بشبوة 30لإلحتفال بذكرى  . 

وشهدت الفعالية المركزية التي حضرها رئيس المجلس  

االنتقالي الجنوبي بالمحافظة، وشارك فيها اآلالف من  

إعالم الجنوب وصور قادة  أبناء المديرية، والذين رفعوا  

 .االنتقالي، واعتلوا الجبل المجاور لموقع الفعالية

د المشاركون في الفعالية على وقوفهم الالمحدود مع  وأك

التحركات المجتمعية واالعتصامات السلمية الحضارية  

التي تعبر عن إرادة جمعية شبوانية تسعى إلى التحرر 

قيم العدالة   وارساء  من سيطرة المليشيات اإلخوانية

والمساواة وعودة المحافظة إلى الطريق السوي والى  

 .مسارها الصحيح

وأكدوا على ضرورة قيام رعاة اتفاق الرياض  

بمسؤولياتهم في العمل على تنفيذ بنوده المتعلقة  

 بمحافظة شبوة 

الكشف عن قرارات رئاسية مرتقبه لتعيين مقرب 
األحمر محافظا للبنك المركزي من   

ه بشخصيتين  كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس هادي يسعى الستبدال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن ونائب

على حساب البلد ومصالحه،  كارثيتين، أكثر فسادا وفشال وتلوثا بصفقات الفساد مع جهات داخلية ومنظمات دولية  

 وأمنه القومي وسيادته، 

واوضحت المصادر ان قرارا جمهوريا مرتقب، يقضي بتعيين فارس الجعدبي عضو اللجنة االقتصادية سابقا وحسام  

ة، لقيادة البنك المركزي اليمني بعدن بدال عن أحمد الفضلي وشكيب حبيشيالشرجبي نائب وزير المالي . 

لجعدبي مدعوم من نائب الرئيس اليمني علي محسن األحمر واآلخر مفروض من جهات  واوضحت المصادر ان ا

يين  خارجية، بعد فساده المستشري مع منظمات دولية واستغالله لمنصبه في تمرير موافقات وعموالت تصل إلى مال 

ق بعضها مع تجار  الدوالرات على حساب البلد وأمنه ومصالحه الوطنية، بينما تورط الجعدبي في صفقات فساد موث

النفط، بعد ان انحرف بمهام اللجنة االقتصادية وانقلب على رئيسها حافظ معياد بمساعدة رئيس الوزراء اليمني معين  

لموافقات على تصاريح استيراد شحنات النفط لالستيالء على الرسوم عبدالملك وشكل مكتبا تنفيذيًا برئاسته للتحكم با 

ولة، وصوال لفضيحة توقيعه الغير قانوني مع الشركة الدولية المتخصصة لفحص شحنات بعيدا عن البنك المركزي والد 

سننشر عنها   النفط بعيدا عن شروط ومناقصة اللجنة االقتصادية المعلنة يومها ،اضافة الى غيرها من الفضائح التي

ن بلة، وبما اليمكن إيقاف الكارثة الحقا بالوثائق، كون األمر جد خطير وسيضاعف من كارثة انهيار العملة وزيادة الطي

 .االقتصادية نهائيا او عند أي مستوى ممكن

اخوه  وأكدت مصادر ان الجعدبي نفسه هو وكيل الشركة الدولية المتخصصة لفحص شحنات النفط باليمن ولكن باسم 

فعلته الفارهة بصنعاء ومايزاال يستلما عمولة تراخيص دخول كل سفينة نفط تدخل إلى اليمن حتى اليوم وهو ب

باسطنبول، ورغم إقالته من اللجنة االقتصادية ومكتبها الفني من قبل رئيسها حافظ معياد ومطالبته للرئاسة بحل اللجنة 

فت عن مسارها في تقديم المشورات والرؤى االقتصادية وليس  والتحقيق مع كل أعضائها،وهو اولهم،كونها انحر

شتقات النفطية واستثمار اوجاه الشعب ومعاناتهالمتاجرة والتحكم بصفقات استيراد الم .. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

وة يفاقم معاناة المواطنينفساد مسؤولي الشرعية بشب  

حتى أصبحت احدى منغصات الحياة في المحافظة،  ارتفعت حدة أزمة انعدام أسطوانات الغاز المنزلي في مديريات شبوة 

في إطار االزمات التي يتعرض لها أبناء الجنوب، وتعكس ازمة نقص الغاز المنزلي في شبوة حجم الفساد والتالعب 

أسها المحافظ المدعو محمد صالح بن عديو الذي يقود لوبي  بالمحروقات وتهريبها من قبل السلطة اإلخوانية وعلى ر 

شبوة الفساد في . 

كما أّن تفاقم أزمة الغاز المنزلي في شبوة يعكس حجم الضرر الواقع على الجنوب من االحتالل اإلخواني الذي يعبث  

الوضع المعيشي للجنوبيين  بثروة محافظة شبوة التي تمتلك أكبر منشأة لتصدير الغاز والتي يمكن ان تساهم في تأمين  

ات النفطيةفي ضل هذه االزمات الحادة في نقص المشتق . 

ويستمر نشاط السوق السوداء ويثمن بيع أسطوانات الغاز بأسعار مضاعفة األمر الذي زاد من معاناة المواطنين على 

الحتطاب، تعبيراً عن حجم نحو تخطى كل الحدود التي يمكن تحملها، مما أدى للجوء بعض المواطنين في شبوة الى ا

نه مليشيات االخوان ضد الجنوباالنفالت المعيشي وحرب الخدمات الذي تش  . 
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..الجنوب  عاما من الحرية 54بعد 
 يعود الى مربع اإلحتالل 

لطرد اخر   54تعيش محافظات الجنوب اليوم عيدها ال 

جندي بريطاني من عدن والتي نالت عدن حريتها  

وأستقاللها من االمبراطورية التي كانت لم تغرب عنها  

 .الشمس

م “خرج 1969نوفمبر  30عام” وفي مثل هذا اليوم من ال

اخر جندي بريطاني من عدن بعد اشتعال الثورة الجنوبية  

م من القضاء على االحتالل  1963نجحت في من ردفان و

البريطاني حيث ظل االحتالل ينقل قواته وعتاده الى  

م حيث كانت النهاية بالنسبة لهم1969 . 

دخل  عاما من اجواء الحرية واالستقالل ي 54اليوم و بعد 

على الجنوب مستعمر اخر يستغل غباء القيادة الحالية  

ات األخرى التي فضلت  الممثلة باإلنتقالي الجنوبي والمكون

 .مصلحتها الشخصية على مصلحة الجنوب واهله

اتخذت دول اجنبية ممثلة بالسعودية واإلمارات هذه القيادات 

فرصة لتوسيع تواجدها في الجنوب فأخذت عدن قواعد  

لها واتخذت سقطرى عواصم لها ومنتزهات  عسكرية 

 . للتنفس

د يمهد له  والى اليوم يظل الجنوب معانيا من احتالل جدي

اإلنتقالي والشرعية ترأسه السعودية واإلمارات لخدمة  

 .القوى العظمى ممثله ببريطانيا وامريكا

االنتقالي الجنوبي يؤكد رفضه  
استمرار إصدار القرارات إحادية  

 الجانب 

الجنوبي اجتماعها  يئة رئاسة المجلس االنتقالي  عقدت ه 

الدوري اليوم اإلثنين برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك،  

  .القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية

وفي االجتماع، أشادت الهيئة بالطرح الُشجاع والمسؤول 

الُمقدم من قبل فريق المجلس التفاوضي برئاسة الرئيس  

لمجلس، لمعالجة عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس االقائد  

األوضاع االقتصادية، وانهيار قيمة العملة، والقضاء على  

بؤر الفساد واإلرهاب في أجهزة الدولة المركزية والمحلية، 

 .وتغيير المسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم

وعبرت الهيئة عن رفضها الُمطلق الستمرار الطرف اآلخر 

لتنفيذ  ادية لمعرقلة عملية التفاوض بإصدار قرارات انفر 

بنود اتفاق الرياض التي يرعاها األشقاء في المملكة العربية 

السعودية، داعية الى إلغاء تلك القرارات وبشكل عاجل  

 إلنجاح العملية

 

عدن..مجهولون يختطفون شاعر بارز من 
 منزله في المنصورة

مسلحون مجهولون ظهر اليوم الشاعر أسامة   اختطف األمني في محافظة عدن حيث  يستمر اإلنفالت  

 .المحوري عقب قدوم مسلحين اخرين حاولوا تنفيذ االختطاف قبل ذلك بساعة

 . وداهم مسلحون مقر ومكتب الشاعر اسامة المحوري بالمنصورة وقادوه إلى جهة غير معلومة

ف خارجية تريد النيل من عدن  وتشهد مدينة عدن انفالت أمني كبير يقوده مسؤولين امنيين لهم صالت باطرا

 وإبقاءها في حالتها المتردية 

مليشيا االخوان تعتقل ثالثة نشطاء مدنيين في  
 محافظة شبوة

أدانت مؤسسة الشباب الديمقراطي اعتقال مليشيا االخوان لثالثة نشطاء مدنيين أحدهم في حالة صحية سيئة  

واستنكار جاء فيهوأصدرت المؤسسة بيان إدانة  : 

اهتمام بالغين تابعت مؤسسة الشباب الديمقراطي ماقامت به القوات الخاصة بمحافظة شبوة والتي  بقلق و 

مساء باعتقال األخ أحمد   8الساعة ال 2021/11/24تنتمي لقوات الشرعية اليمنية يوم األربعاء الموافق 

والهجرة في مناطق  تابع لمشروع حركة النزوح سعيد أحمد خبازي أحد أفراد فريق المسح بمديرية عتق ال

الصراعات العسكرية والقرن االفريقي الذي ينفذ بالشراكة مع مركز رؤى للدراسات االستراتيجية  

 .واالستشارات وينفذ المسح الميداني في كل المديريات بمحافظة شبوة

  ماجد محمد الدويل المدير باعتقال األستاذ 2031/11/26وتكرر هذا الفعل يوم امس الجمعة الموافق 

التنفيذي لمؤسسة الشباب الديمقراطي فرع شبوة واألستاذ صالح مرزوق الزبيدي مدير المشاريع بالمؤسسة  

الجهة المسؤولة عن االشراف على فرق المسح الميداني بمديريات محافظة شبوة الذين الزالوا في الحجز 

هو في حالة صحية سيئةحتى اآلن حيث تم اعتقال األستاذ ماجد الدويل و . 

هذا الفعل تعبر مؤسسة الشباب الديمقراطي عن إدانتها واستنكارها لما تقوم به القوات الخاصة في محافظة  وب

شبوة من أعمال اختطاف واعتقال عاملين في منظمات مجتمع مدني العالقة لهم بالنزاع العسكري المسلح  

قانون الدولي لحقوق اإلنسان  للوتحمل سلطات محافظة شبوة مسؤوليتهم في ذلك والذي يعد انتهاكا صريحا  

 .والقانون الدولي اإلنساني ضد مواطني محافظة شبوة وبقية المحافظات األخرى

وتدعو مؤسسة الشباب الديمقراطي في الوقت نفسه المنظمات والمؤسسات المدنية والحقوقية واإلنسانية  

سريع لوضع حد لها والضغط على حكومة  لالمحلية والدولية إلى إدانة مثل هذه األعمال واالنتهاكات والتدخل ا 

الشرعية اليمنية إلطالق سراح المعتقلين والمخفيين سرا في سجون األمن والقوات الخاصة واألمن السياسي  

واالستخبارات العسكرية والسجون السرية في المحافظة والكف عن مثل هذه األعمال اإلجرامية ومحاسبة  

جزائهم العادل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا . 
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الحراك الثوري يتهم التحالف  
واإلنتقالي بالوقوف خلف انهيار  

 العملة وتجويع المواطنين 

المتسارع للعملة اليمنية غضب الحراك الثوري  اثار اإلنهيار

الجنوبي الذي بدوره اتهم الشرعية والتحالف واإلنتقالي  

وبيينبالوقوف خلف هذه الكارثة والتعمد في تجويع الجن . 

وشن رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري فؤاد راشد  

هجوما الذعا على التحالف واالنتقالي وحكومة هادي  

في تجويع الجنوبيين واتهمهم بالتعمد  . 

وحمل راشد في تغريدة له على حسابه بتويتر التحالف كامل 

في إشارة إلى    المسؤولية والقوى المنضوية تحت ابطه ,

مة هادياالنتقالي وحكو . 

كل المؤشرات تدل على  وقال راشد في تغريدته : )) 

استمرار هبوط العملة المحلية وتردي الوضع المعيشي,  

ه وفي غضون وقت قصير سيصل سعر الدوالر مشيرا إلى أن

الفين لاير يمني في ظل تفرج كل الجهات المعنية وعلى  

رأسها التحالف العربي وقواه المنضوية في إبطه الذين  

حوا سوط الجالد على الضحية . وضع مؤلم بكل  اض

 . المقاييس

  

 

 
 
 

نيابة تعز تتهم شقيق قائد محور  
 تعز بنهب أرضية المحافظ 

رسمية عن اتهام رسمي من النيابة في تعز  كشفت وثائق 

ضد شقيق قائد المحور بجرائم شروع بالقتل والسطو على  

 .أرضية المحافظ السابق

ام رئيس نيابة استئناف تعز  وأشارت الوثائق الى اته 

للمدعو فؤاد فاضل واثنين أخرين من اتباعه ، بالسطو  

أمين  المسلح على أرضية تابعة لمحافظ تعز السابق الدكتور 

 .محمود

كما اتهم رئيس النيابة شقيق قائد المحور بالتحريض بالقتل 

للناشط السياسي عبدهللا فرحان الذي تعرض لمحاولة  

من هذا العام من قبل مسلحين تابعين   يونيو 17اغتيال في 

 .لفاضل 

حيث أشار قرار االتهام الى ان محاولة القتل جاء بعد  

ساعات من تهديد فاضل لسرحان باحراق سيارته ، على  

خلفية التصدي لمحاولة فاضل السطو على أرضية محافظ  

 تعز السابق 

 

في بلحاف تحتجز   لجنة أمنية تتبع بن عديو 
 اللجنة الوزارية

  11/ 28ظهر يوم امس السبت الموافق   تجزت قوات تابعة لمحافظة شبوه في نقطة بلحاف األمنيةاح

م اللجنة الوزارية المكلفة من قبل معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون االجتماعية  2021/

دة تسع ساعات  لمو  ،   والعمل في حكومة المناصفة وهي في طريقها الى محافظة حضرموت في مهمة رسمية

بدون اي مسوغ قانوني غير انها تتبع وزارة وزيرها يمثل المجلس االنتقالي في حكومة المناصفة على الرغم  

بالوثائق بأنهم في مهمة وبتكليف وزاري من قبل الدكتور محمد   من تأكيد اعضاء اللجنة الفراد النقطة االمنية

، إال انه تم معاملتهم من قبل افراد النقطة االمنية معاملة     سعيد الزعوري وزير الشؤون اإلجتماعية والعمل

بألفاظ بذيئة    سيئة جدا حيث تم منعهم من النزول من السيارة وقاموا بتفتيش جواالتهم وابتزازهم ونعتهم

 .وسيئة ومناطقية

والعمل في   يةوكان قد صدر قرارا وزاريا من قبل معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون االجتماع

 حكومة المناصفة 

بتشكيل لجنة وزارية برآسة االخ صالح محمود ابوسهيل القائم باعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية  

محمد علي الصماتي مدير عام الجمعيات وعوض سعيد الحنشي مدير عام  االجتماعية وعضوية كالً من.. 

ير وذلك للنزول الى مكتب وزارة الشؤون  وزالصحة والسالمة وشاكر عامر سعيد مدير مكتب معالي ال

 .االجتماعية والعمل بمحافظة حضرموت لتقييم العمل هناك وحل االشكاالت التي تعترض سير العمل في المكتب 

وفور علم الوزارة باحتجاز اللجنة الوزارية بنقطة بلحاف التابعة لمحافظة شبوه وجه معالي الدكتور محمد  

االجتماعية والعمل في حكومة المناصفة مذكرة لمعالي دولة رئيس الوزراء  نسعيد الزعوري وزير الشؤو

الدكتور معين سعيد عبد الملك ابلغه فيها احتجاز اعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة في نقطة بلحاف  

ية والشخصية  تالتابعة لمحافظة شبوه دون اي اعتبار لصفاتهم والقرار الوزاري الذي بحوزتهم ووثائقهم الثبو

 .وتم انتهاك حقوقهم وسلبهم هواتفهم والتحقيق معهم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتجاجات على تردي الخدمات في وادي حضرموت 

حيث احتج عشرات المواطنين اليوم    تستمر احتجاجات الغضب في محافظات الجنوب ضد الشرعية والتحالف

حضرموت، على انهيار الواقع المعيشي ساحة قصر الرناد بمدينة تريم في وادياالثنين، في  . 

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لمليشيا الشرعية اإلخوانية، محملينها مسؤولية ترّدي األوضاع المعيشية  

 .واألمنية في حضرموت

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الشرعية اإلخوانية واقعا مأساويا، على مختلف األصعدة، للتنكيل  

طنين البسطاءبالموا . 

 



 
               

 

 10صفحه 

إنهيار متسارع للعملة اليمنية في  
 عدن

سعر صرف العملة اليمنية هبوطه الحاد ليصل إلى   يواصل

األولى في  أدنى مستوى على اإلطالق أمام الدوالر وللمرة 

 .تاريخه

وفي تقرير لها نقلت وكالة “رويترز” عن صرافين في عدن  

، في  أن سعر صرف الدوالر في المحافظات الجنوبية  

السوق السوداء الموازية مساء يوم السبت تخطى عتبة  

رياال للبيع، لتنخفض قيمة   1595رياال للشراء، و  1581

 1200ي اللاير ألدنى مستوى على اإلطالق، مقابل حوال

 .لاير المسجل في مطلع أكتوبر 

وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ  

بل سبع سنواتبدء الحرب في البالد ق  . 

وفقد اللاير اليمني أكثر من ثالثة أرباع قيمته مقابل الدوالر 

، عندما بدأت حكومة هادي2015منذ اندالع الحرب مطلع   

أصدرت توجيهات للبنوك  بتحرير سعر صرف اللاير و 

باستخدام سعر اللاير الذي يحدده السوق بدال من تثبيت  

رياال 025سعر محدد وقتها من البنك المركزي عند  . 

وتسبب هبوط سريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية 

في األسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية 

ب وشرقي البالدالسلع األساسية في عدن ومحافظات جنو . 

 
 
 
 
 
 

شبوة…اشتباكات مسلحة بين مليشيات  
 االخوان واهالي خبر لقموش

مساء األحد، على   اعتدت مليشيا الشرعية اإلخوانية

المواطنين في منطقة خبر لقموش، بمديرية حبان الواقعة  

 .في محافظة شبوة

وتصاعد الموقف بين الطرفين ما أدى إلى وقوع اشتباكات،  

 .دون ورود تفاصيل عن وجود أي إصابات

وكشفت مصادر محلية عن تمشيط مسلحي المليشيات  

باالة بحرمة اإلخوانية المنطقة واستفزاز األهالي، بدون م

 .المنازل السكنية

وتواصل مليشيا الشرعية اإلخوانية تعديها على المواطنين  

األبرياء في حملة تنكيل مستمرة تستهدف التضييق على  

 .حريات األهالي

 

 3جرائم جسيمة وانتهاكات صادمة.. بن عديو 
 سنوات من التدمير في شبوة 

واقصاء وتهميش، وفساد وعبث في المال العام، وتقييد   جرائم قتل واختطافات واعتقاالت، وحمالت عسكرية

للحريات، وضرب القبيلة، وعودة نشاط اإلرهاب.. وسلسلة ال يتسع المجال لذكرها من الجرائم والعبث  

وتنصيب بن عديو محافظا  والتدمير الذي تعرضت له محافظة شبوة منذ اجتياحها من قبل مليشيات اإلخوان 

ثابة إمارة إخوانية لتنفيذ أجندات التنظيم الدولي لإلخوان المسلمينلها، والذي جعل منها بم . 

ويرصد عدن تايم في هذا التقرير أبرز تلك الممارسات التي ذكرها سياسيون ونشطاء جنوبيون، بالتزامن مع  

و، ولفضح زيف ما يروج لها إعالم اإلخوان من  مرور ثالثة أعوام على تنصيب المحافظ اإلخواني بن عدي

مية مزعومة للسلطة القمعية، التي أصبحت تعيش آخر أيامها سيما بعد الخروج القبلي والشعبي المناهض  تن

 .لها

وفي هذا الصدد قال الكاتب السياسي صالح علي الدويل: “لم تشهد شبوة ما شهدته خالل ثالثة اعوام من  

ة واالعتقاالت القسرية واالخفاءبوة من قتل واقتحام البيوت ضرب القرى بالمدفعيالتمكين االخواني في ش  ”. 

وأضاف: اذا كانت المشاريع كلها دين ولم يدفع من قيمتها اال  وفيما يخص المشاريع الوهمية قال الدويل: 

ينه ويقولون  ٪  حسب تقرير السلطه بعتق فاين التنمية؟، فهذا كمن يستدين على حساب عياله ليخلصوا د34

عليه؟  في وجه المحافظ ليه هي ديون شخصية . 

أعوام قتلوا ابناء شبوة ورفضوا تسليم الجناة بل وشنوا هجوم وحرب  3”وقال الصحفي صالح حقروص: 

أعوام فسادهم المثيل له واألكبر على  3على قبائل الضحايا بسب مطالبة سلطة االخوان بتسليم الجناة.. 

سبب أو تهمه،ويجب أن يرحلونمعتقل تم اعتقالهم وتعذيبهم بدون أي  860ر من أعوام أكث3االطالق..  ”. 

أعوام كانت فيها انتهاكات مليشيات االخوان في محافظة شبوة فظيعه وبشعة جدا ولم  3”وأضاف: حقروص: 

ال  يسلم منها ال مواطن وال دكتور وال صحفي وال طالب وال طفل وال كبير سن وال جندي نخبة شبوانية و

 .”معارض وال ناشط سياسي

هم ومحاسبتهم.. شبوة قالتها يرحلون إلى مزبلة التاريخوأكد: “ويجب محاكمت ”. 

بدوره كتب عضو الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي الجنوبي وضاح بن عطية، عن ممارسات سلطة شبوة،  

كم جرائم قتل وتصفيات واغتياالت   خالل األعوام الماضية، وقال : “كم معارك مع القبائل في الثالث سنوات..

سنوات.. كم تقطع واختطافات وحرابة في الثالث السنوات.. كم معسكرات فتحت لإلرهابيين في  في الثالث ال

الثالث السنوات.. كم مناطق سلمت للحوثي في الثالث السنوات.. كم سالح هربوه للحوثي في الثالث  

 .”!!السنوات

ها شبوة على مدى  اإلخوان لشبوة تعد من أسوأ السنوات التي مرت بوأضاف : “ثالثة أعوام من حكم 

التاريخ.. ثالث سنوات لم ير فيها غير الحرب والفتنة والتحريض والقتل واالغتياالت والحرابة ومالحقة  

 .”الشرفاء وتسهيل عمل العصابات اإلرهابيين والمخربين والمهربين

اب اللي شهدته  د شبوة خالل كل تأريخها الجرائم والقمع واالرهمن جانبه قال الصحفي باسم الشعيبي: لم تشه

سنوات من حكم االخوان، قصف مطارح القبائل واغتياالت معارضين واستهداف واجهات واختطاف   3خالل 

اطفال نكاية بذويهم وقمع تظاهرات واخونة لمناصب الدولة، واخرها خيانة وتسليم لربع المحافظة للحوثي  

التنمية والنهضةكل ذا يجي لك اخوانجي ما يستحي يصفها بسنوات  دون قتال، وبعد ”. 

في عهد االخواني بن عديو تحولت محافظة شبوه الى مأوى  إلى ذلك قال الناشط علي ناصر العولقي: “

 لعناصر اإلرهاب وساحة للفوضى واالقتتال والصراعات التي ال تنتهي 

  

 


