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 2صفحه 

وظفي  قرارات بالجملة لترقية م
 الرئيس هادي 

مصدر مطلع عن عمليات فساد تتعلق بقرارات ترقية  كشف

 .بالجملة لموظفين في وزارة اإلعالم والثقافة بحكومة هادي 

وأوضح المصدر أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات  

م وحتى تشكيل  0162منذ عام -بحكومة هادي أصدرت 

قراراً   383أكثر من  -2020الحكومة الحالية في العام 

 .بترقيات لدرجة مدير عام في وزارة اإلعالم

وأشار إلى أن معظم مدراء العموم الذين صدرت لهم قرارات 

الترقية يتواجدون في العاصمة السعودية الرياض منذ أكثر 

 .من ست سنوات

هائل من مدراء العموم شكل  وأكد المصدر أن هذا الكم ال

عبئاً ثقيالً على وزارة الخدمة وتسبب في حرمان الكوادر  

 .المستحقة من هذه الترقيات

وزير اإلعالم والثقافة والسياحة  -وكان “معمر اإلرياني” 

عن تواجد    -مطلع يوليو الماضي-كشف  -في حكومة هادي

 إعالمي يمني في السعودية يتقاضون رواتب  600أكثر من 

شهرية باللاير السعودي، في الوقت الذي يعاني موظفو  

المؤسسات اإلعالمية في عدن وغيرها من المحافظات  

الخاضعة لسيطرة التحالف ظروفاً صعبة جراء انقطاع  

 .الرواتب

وتساءل ناشطون عن عدد اإلعالميين في الخارج مثل تركيا 

وقطر وغيرها، الذين تصرف لهم حكومة هادي رواتب  

 السعودي والدوالر األمريكي، إذا كان يتواجد في  باللاير 

إعالمي؟  600الرياض فقط  ! 

مسيرة جماهيرية في سيئون  
 تطالب برحيل قوات األحمر

انطلقت مسيرة شعبية مساء يوم الجمعة، في مديرية سيئون 

بمحافظة شبوة، للمطالبة بطرد مليشيات اإلخوان من وادي  

بيق اتفاق الرياض بشكل كاملحضرموت وإنجاز عملية تط . 

وشهدت المسيرة التي نظمتها المراكز المحلية للمجلس االنتقالي 

الجنوبي بالمديرية، ترديد هتافات منددة بما تسمى الشرعية،  

 .وانتهاكات مليشياتها اإلخوانية في وادي حضرموت

ورفعت الحشود خالل توجه المسيرة إلى ساحة عبدهللا بن ياسين 

ارات نضالية ووطنية تدعو إلى طرد قوات علي  باحميد، شع

 محسن من وادي حضرموت

وقال عبدالرحمن الجفري رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في 

سيئون، خالل كلمة ألقاها بساحة باحميد، إن ال مكان للمنطقة 

العسكرية األولى في وادي حضرموت بعد تورطها في الظلم  

ن، داعيا التحالف العربي إلى  واالستبداد، مشيرا إلى انعدام األم

التدخل لنشر قوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت ومنح 

 .أبنائه فرصة إدارة شؤون أمن المحافظة

لليوم الرابع على التوالي…عمال مصافي  
عدن يواصلون االضراب ويعلنون األحد موعدا  

 للتصعيد 

يواصل عمال وعامالت شركة مصافي عدن اليوم الرابع على إضرابهم عن العمل وسط مماطلة الحكومة وكذب  

 . وزير النفط عليهم

وتنفيذ كافة االتفاقات التي تم    أعلن عمال وعامالت شركة مصافي عدن إصرارهم على إعادة تشغيل المصفاة

لنفط والمعادن وإدارة المصفاة حال تنفيذ كلما اتفق عليه االتفاق عليها مع وزير النفط والمعادن ونائب وزير ا  . 

2202( لعام 2واكدوا إن ما جاء في المنشور اإلداري رقم ) ماهو إال لعب واستخفاف بجميع الجهود ومن   

 .يقومون به 

وقال رئيس مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن : غسان جواد :”هناك مبادئ اليمكن التنازل عنها  

ا عندما يكون هناك موظفين متماسكين خلف نقابتهم يصرون بأن يشاهدو الحلم المنشود بإعادة  خصوص

 تشغيل المصفاة وانقاذ البلد من انهيار االقتصاد 

وأضاف :”لن نقبل بغير تنفيذ االتفاقات حرفياً وعملياً وال مجال للمساومة أو التسويف” ، مؤكدا ان “كلمة  

خفاف بعقولهم والتالعب بمستحقاتهم سيقودكم إلى أبعد مما تتصورونالفصل ستكون للموظفين واالست ”. 

وقال :”اإلضراب مستمر والتجمع يوم األحد القادم أمام الساعة بجانب إدارة الحريق وهناك إجراءات تصعيدية  

 .”سوف يتم اإلعالن عنها وعلى الحكومة إلزام اإلدارة بتنفيذ االتفاقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طائرة اليمنية الجديدة تكشف فساد الشرعية في 
 الخطوط الجوية

كشفت األعطال المتكررة لطائرة تابعة للخطوط اليمنية مدى فساد نظام ما تعرف بالشرعية، ال سيّما أن  

ذا  الطائرة تم شراؤها منذ أقل من شهر، إذ كيف يمكن شراء طائرة على أنها جديدة ثم يتبين تهالكها على ه

النحو، في تكرار لواقعة سابقة عندما تم شراء طائرتين على أنهما جديدتان أيًضا ثم تبين الحقًا أن عمرهما  

 .االفتراضي انتهى 

وكثيًرا ما تم الكشف عن عمليات شراء الطائرات التي تجريها شركة الخطوط اليمنية دائًما ما يعتريها الفساد،  

ومنتهي عمرها االفتراضي لكن ما تسمى بالشرعية تصر على إبرام هذه  إذ تكون الطائرات المشتراة متهالكة 

 .الصفقات لتحقيق مكاسب مالية

وسبق أن نفذ عاملون بالشركة حمالت مكثفة لتنفيذ مطالب ضد فساد الخطوط اليمنية، بينها إقالة مجلس  

قيادية ذات خبرة   اإلدارة لدوره في تدهور الشركة وتناقص أسطولها وطالبوا باالعتماد على شخصيات

وكفاءة، مطالبين بإعادة هيكلة كاملة للبناء الوظيفي في الشركة وفق االحتياجات واإلبقاء على الموظفين  

المؤهلين والكوادر الهندسية والطيارين وتسريح الموظفين غير المؤهلين والذين تم توظيفهم سابقا بالوساطة  

كة بهم ويشكلون عبئًا ثقياًل على كاهل الشركةدون مؤهالت وتوليهم مناصب حساسة والحاجة للشر . 

 



 
               

 

 3صفحه 

نتيجة هجوم بطائرة  
مسيرة…حريق يلتهم مصفاة  

 الرياض 

قالت وكالة األنباء السعودية ان مصفاة   

الرياض لتكرير البترول تعرضت لهجوم أدى إلى احداث  

 .حريق في المصفاة

واكدت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة  

السعودية ، القول إن “هجوماً بطائرة مسيرة استهدف في  

دقيقة من صباح يوم أمس الخميس ، مصفاة  40:4الساعة 

 .”تكرير البترول في الرياض

اندالع حريق جراء الهجوم، مضيفاً أنه تمت   مؤكداً 

 .السيطرت عليه، حد قوله

لثاني من نوعه على مصفاة أرامكو في  ويعد الهجوم هو ا 

الرياض ، حيث استهدفت عملية هجومية مماثلة المصفاة  

مارس العام الماضي، أدت إلى اشتعال حريق فيها 19في  . 

وكان متحدث قوات صنعاء يحي سريع أعلن تنفيذ عملية  

واسعة في العمق السعودي بتسع طائرات مسيرة استهدفت  

 .مصفاة النفط أرامكو

التحالف    سريع إن العملية ردا على ما أسماه منع وقال

موضحا أن    دخول المشتقات النفطية إلي ميناء الحديدة,

هذه العملية كسر الحصار رقم واحد في إشارة إلى استمرار 

 .ضرب العمق السعودي

 

 

 

مقتل قيادي في تنظيم القاعدة  
 برصاص تجار مخدرات في حضرموت 

قيادي رفيع في تنظيم  قالت مصادر محلية ان  

القاعدة قتل باشتباكات مع تجار مخدرات في محافظة  

 .حضرموت

واكدت المصاظر ان اشتباكات بين عناصر من تنظيم  

القاعدة وتجار مخدرات اسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم 

 .“ القاعدة ” طارق بن سالمين الكثيري

ن وبحسب المصادر ان االشتباكات حدثت اثر خالف نشب بي 

تجار المخدرات وعناصر من القاعدة في منطقة جدبه  

 .الصقعان بوادي حضرموت

يذكر ان مناطق وادي حضرموت تحولت الى مسرح  

شل المنطقة للجماعات االرهابية وتجار المخدرات في ظل ف

العسكرية االولى في توفير الحماية لهذه المناطق وهو ما  

دفع ابناء هذه المناطق للمطالبة بإخراج هذه القوات من  

وادي حضرموت واستبدالها بقوات حضرمية قادرة على  

مناطق الوادي حماية وتأمين  . 

حضرموت..اإلخوان من الدفاع في الوادي الى  
 الهجوم في الساحل 

شهدت محافظة حضرموت خالل الفترة القليلة الماضية موجة اضطراب سياسية وعسكرية بدأها   

بتحريك الشارع ضد إخوان الشرعية وقوات المنطقة العسكرية األولى بهدف إخراجها والسيطرة على   اإلنتقالي 

 .مديريات الوادي

اال ان هذه الخطوة لم تدم طويال حتى تحرك علي محسن األحمر”اإلخوان” في اتجاه معاكس لضرب اإلنتقالي  

ية المنتشرة هناكفي مديريات ساحل حضرموت الخاضعة لسيطرته عبر ادواته اإلرهاب . 

ونجح األحمر في تخفيض الضغط عليه في وادي حضرموت رغم الحشد الجماهيري واإلعالمي الرهيب الذي  

 .شنه اإلنتقالي عليه خالل الفترة الماضية

الناشط السياسي “محمد سعيد باحداد”: من مخطط يقوده وزير الداخلية اللواء الركن   وفي هذا الجانب حذر

” لتمكين اإلخوان من السيطرة على ساحل حضرموت“إبراهيم حيدان . 

وقال “باحداد” في تغريدة له على تويتر: إن وزير الداخلية يقود مخططاً في حضرموت لتمكين حزب  

 .اإلصالح، الذراع السياسي للتنظيم الدولي لإلخوان في اليمن، من السيطرة على ساحل المحافظة

أمن المكال والنيل من استقرارها وإعادة نشاط قوى اإلرهاب وأضاف: إن اإلخوان يسعون إلى استهداف 

 .واالنتقام لتنظيم القاعدة

 .ودعا الناشط الجنوبي إلى إيقاف الوزير “إبراهيم حيدان” قبل فوات األوان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحركات إخوانية لمنع إنتزاع نفوذهم السياسي في  
 الشرعية

اإلخوان القبض بقوة على مساحات جغرافية تضمن بقاء مشاركة اإلخوان في السلطة   تحاول مليشبا 

بعد التحركات األخيرة التي من شأنها تقليص نفوذ اإلخوان حيث كشفت مصادر مطلعة عن تحركات عسكرية  

 .مكثفة من قبل قيادات عسكرية إخوانية في ريف تعز خالل األيام الماضية

عمليات تجنيد تقوم بها هذا القيادات للمئات من الشباب من مديريات جنوب تعز بهدف  وقالت المصادر بان 

 .انشاء تشكيالت عسكرية خارج إطار محور تعز والشرعية

مضيفة بأن عدد من المواقع التابعة لمليشيات اإلخوان في ريف تعز تشهد حالياً دورات مكثفة للشباب  

ية والمهارات القتالية واستخدام الذخيرة الحية المستجدين بتدريبهم ورفع اللياقة البدن . 

أن هذه التحركات العسكرية في ريف تعز يشرف عليها مؤخراً القيادي اإلخواني/ عبده حمود     واكدت المصادر

مشاة 17الصغير رئيس عمليات اللواء   . 

ع قوات الساحل  ولفتت المصادر الى نية جماعة اإلخوان بنشر هذه التشكيالت على خطوط التماس غرباً م

الغربي ، وجنوباً في مواقع اللواء الرابع مشاه وما يسمى بـ “محور طورالباحة” والذي يقوده اإلخواني /  

 .ابوبكر الجبولي

المصادر أوضحت بأن هذا التوجه اإلخواني بتعز وريفها تحديداً، يأتي جراء المخاوف التي تعتري الجماعة  

اع نفوذهم السياسي والعسكرية داخل الشرعيةوالجنرال علي محسن األحمر من انتز . 

 



 
               

 

 4صفحه 

تصريحات جديدة لبوتين عن  
العقوبات األمريكية على  

 روسيا

قال الرئيس الروسي، فالديمير بوتين في اجتماع حكومي   

بعد أن حظرت الواليات المتحدة واردات النفط الروسية إن  

 .بالده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة

وشدد على أن العقوبات الغربية على بالده غير مشروعة،  

وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا  

 .ستحل مشاكلها بهدوء

وأضاف بوتن قائال إن أسعار الطاقة في الغرب آخذة في  

االزدياد بسبب سوء تقديريهم للمواقف، محمال الدول  

غازالغربية مسؤولية ارتفاع أسعار النفط وال . 

وقال بوتن إن الدول الغربية التي فرضت العقوبات على  

روسيا تتحمل وحدها مسؤولية ارتفاع أسعار النفط  

والغاز.أضاف “واشنطن تعمل على حل مشاكلها مع إيران  

وفنزويال رغم فرضها عقوبات غير مشروعة على  

 .”البلدين

وكانت الواليات المتحدة قد أعلنت حظر استيراد النفط  

ز من روسيا، بسبب الحملة العسكرية الروسية في  والغا

فبراير وأدت لجوء أكثر من   24أوكرانيا التي انطلقت يوم 

 .مليون أوكراني إلى دول الجوار

 

 

 

 

المكال..وقفة شعبية تدين التدخالت  
 في شئون القضاء 

نظم العشرات من األهالي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني  

، الثالثاء وقفة احتجاجية وتضامنية في ذات الوقت أمام مبنى 

النيابة العامة في المكال بمحافظة حضرموت ، دعوا من خاللها  

 .الى ضرورة احترام القضاء

وندد المحتجون في الوقفة بالتدخالت الحاصلة في شئون السلطة  

ائية من قبل أي جهة كانت احتراماً الستقالليتها ، كما نددوا القض

 . بالكتابات التي تجرح في السلطة القضائية ورموزها

كما أدان المحتجون حملة اإلساءة التي يتعرض لها رموز 

القضاء في حضرموت وخاصة ما يتعرض لها القاضي “شاكر  

محفوظ بنش” رئيس النيابة العامة بحضرموت من إساءة  

تشويه لسمعته من قبل أشخاص ال يروق لهم ما يقوم بها  و

رئيس النيابة العامة من خطوات واجراءات لتثبيت دعائم  

االنتصار للحقوق والحريات وتعقب مرتكبي الجرائم ، معلنين 

 .ومعربين عن تضامنهم الكامل مع رئيس النيابة العامة

 

ردود وتهديدات شديدة اللهجة من االنتقالي ضد  
ات الملشنة الصادرة عن حمدي شكري“تصرف ” 

تنذر األوضاع في عدن باالنفجار بين قوات اإلنتقالي والعمالقة التي يرأسها ابو زرعة المحرمي حيث هددت  

قوات “المجلس الجنوبي االنتقالي”، اليوم الخميس، بحرب مفتوحة ضد “ألوية العمالقة”، في إطار الصراع  

رالمسلح، المستمر بين الحين واألخ . 

وجاء ذلك، بعد ساعات قليلة من سيطرة مسلحي “اللواء الثاني عمالقة”، على المنفذ الشمالي الرئيسي  

لمدينة عدن، في محاولة إلرباك المشهد في الجنوب وتهديد األمن العام وإعاقة عمل قوات األمن الجنوبية  

 .ممثلة بالحزام األمني

ووجه رئيس “المجلس االنتقالي”، عيدروس الزبيدي، رسالة عاجلة لقائد قوات العمالقة، أبو زرعة  

 .المحرمي، بسرعة إخالء القوات التابعة للواء الثاني من جنوب عدن

وكانت عناصر اللواء الثاني عمالقة قد انتشرت خالل الساعات الماضية، في محيط المنفذ الشمالي والرئيسي  

ن، حيث يرى مراقبون إن العمالقة وبدفع إماراتي تسعى للسيطرة على عدن في تصرف انفرادي ينم  لمدينة عد 

عن بدء انسالخ هذه القوات عن هويتها وانسجامها مع وظيفتها الجديدة تحت قيادة وإشراف غير جنوبية،  

كين أطراف أخرى األمر الذي قد يتسبب بإحداث أكبر شرخ فيما بين القوات الجنوبية بهدف إضعافها وتم

 .للدخول على الساحة الجنوبية 

في هذا السياق وصف مصدر رفيع في األمانة العامة لالنتقالي، ما قامت به قوات حمدي شكري قائد اللواء  

الثاني عمالقة بأنه تصرف ال يمت بصلة بأن من قام به هو كيان عسكري جنوبي رسمي، مضيفاً “ما بدر من  

اعتباره إال على أنه تصرف مليشاوي ال يختلف عن تصرفات مليشيات اإلخوان   مسلحي حمدي شكري ال يمكن

اإلرهابية”، مؤكداً أن المجلس االنتقالي لن يسمح للمتطفلين على الجنوب أن يعبثوا بأمن البالد وأمن عدن  

ي صديق  تحديداً وأن من يفكر بتغيير الخارطة العسكرية لمصلحة جهات حديثة النشأة أو لمصلحة طرف إقليم 

 .”أو عدو فعليه أن يفكر بالعواقب والنيران التي ستشتعل والتي سيكون هو أول من يحترق بها

 

 
 
 
 
 
 
 

خبير عسكري يتهم اإلخوان بعرقلة إتفاق الرياض  
 إلبقاء قواتهم في الجنوب 

مداخلته في  شن الخبير العسكري واالستراتيجي، العميد حسن الشهري هجوما حادا على مليشيا اإلخوان خالل 

 .برنامج بتوقيت عدن على قناة الغد المشرق

ان إلخوان هم من يعرقلون تنفيذ اتفاق الرياض ألنهم يدركون أن تنفيذ اتفاق الرياض سيخرج   وقال الشهري :

 .قوات اإلخوان من المحافظات الجنوبية

ومن جانبه قال رئيس مركز جهود للدراسات، عبدالستار الشميري إن الجماعات المتطرفة تشغل حيز جغرافي  

العادية مشيراً إلى أنهم في البيضاء وهناك بؤر في بعض مناطق  وتتلقى التموين ألداء مهام في أوقات ليست ب 

 .الجنوب واضاف أن هناك اتفاق بين الجماعات اإلرهابية بأن يكون لهم تواجد في خارطة اليمن

وأوضح الشميري : أن اإلخوان يحاولون أن يرصدوا توقيت مناسب إلثبات أنهم قادرون على إرباك المناطق  

عبر الممارسات التي تظهر هنا أو هناك بين حين وآخرالجنوبية المستقرة   . 
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محاوال امتصاص غضب 
الجنوبيين..اإلنتقالي يتوعد 

 مؤتمر عفاش 

تهديداته لما اسماه مؤتمر عفاش دون   يواصل اإلنتقالي

الخوض في خطوات عملية من شأنها تحد من توسعه في  

محافظات الجنوب حيث تربطهم على قوية برعاية اماراتيه 

 .قد تؤثر سلبا على اإلنتقالي حال محاولة التنصل عنها 

وعلى منوال امتصاص الغضب الجنوبي الغير توعد  

مؤتمر الشعبي العام , الذي , بالتصدي لل  المجلس االنتقالي

 . ” وصفه ” بمؤتمر عفاش

عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي    ناصر الخبجي وقال 

ورئيس وحدة المفاوضات إن مؤتمر عفاش مجرم بحق  

 .شعب الجنوب وجرائمه لن تسقط بالتقادم

في كلمة ألقاها في احتفال بمناسية يوم    وأضاف الخبجي

المرأة العالمي , األربعاء ، إن اعادة المؤتمر انتاج نفسه  

تعد لكل  سيتم مواجهته بكل قوة وشعب الجنوب مس

 .االحتماالت

يحاول   7/7” نظام  1994واكد الخبجي بأن تحالف ” 

إعادة انتاج أنفسهم بالجنوب بينما هم من استباحوا األرض 

والعرض وقتلوا وأجرموا في الجنوب انطالقا من فتاوى 

التكفير لشعب الجنوب واستدعاء االرهابيين لغزو واحتالل 

والعبث بثرواته   أرض الجنوب وقتل شعبه ونهب مقدراته

 . حسب وصفه

 

 

 

 

كهرباء عدن تناشد رئيس الوزراء 
 بالتدخل العاجل 

ناشدت المؤسسة العامة لكهرباء عدن صباح اليوم دولة  

رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير  

الكهرباء ا/أنور كلشات بالتدخل الفوري والعاجل بدفع  

شتراة وذلك تجنباً  المستحقات المالية لشركات الطاقة الم

 .لخروج كافة المحطات المؤجرة فجر الخميس 

وأضافت المؤسسة بأنها حرصت منذ اللحظة األولى على  

التواصل وبشكل مستمر مع كل الجهات المعنية لالسهام  

بحل مشكلة شركات الطاقة وفق خطة وآلية متفق عليها  

 .وفعلية وإلى حد اآلن لم تلتمس أي تحرك واستجابة

المؤسسة مناشدتها لكافة الجهات المسؤولة إلى  وجددت 

القيام بواجبهم والحد من خروج كافة الطاقة المؤجرة والتي 

من التوليد الحالي لكهرباء عدن %70تشكل أكثر من  . 

اإلصالح يشكل فصائل مسلحة خارج إطار  
 الشرعية 

داخل معسكرات الشرعية كشف ناشطون أن حزب اإلصالح يعمل حاليًّا على تشكيل فصائل   في إطار اإلنشقاقات

مسلحة جديدة بعيًدا عن الهيكل الرسمي التابع للشرعية اإلخوانية، في تحرك يبدو أنه جاء الحتواء حالة  

ماضية، ووفق  الغضب من ممارسات الخيانة والتآمر التي اتبعتها الشرعية اإلخوانية على مدار الفترات ال

المعلومات التي بثها الناشطون، فقد تم شكَّل حزب اإلصالح الفصيل العسكري في ريف تعز الجنوبي والغربي،  

 .ويقوده القيادي البارز في الحزب عبده حمود الصغير

الخطوة التي أقدم عليها حزب اإلصالح تحمل أكثر من تفسير، فهي من جانب تحاول رسم صورة عامة بأن  

ة شيء واإلصالح شيء آخر، وذلك على الرغم من أن حزب اإلصالح فرض هيمنته على معسكر  الشرعي

 .الشرعية اإلخوانية بالكامل على توالي وتعدد درجاتها ومناصبها

األمر اآلخر يحاول حزب اإلصالح إيجاد مكون مسلح تابع له يُحركه في أي وقت خارج اإلطار الرسمي  

ساس بنفوذه سواء المعلن أو المخفي المسيطر على معسكر الشرعية اإلخوانية،  للشرعية، وذلك تفاديًّا ألي م 

ال سيّما في ظل األنباء التي يتم ترديدها بقوة عن تحركات في الفترة المقبلة إلزاحة نفوذ المليشيات اإلخوانية  

 .وإقصاء القيادات البارزة التي حّرفت بوصلة الحرب على الحوثيين 

لحة خارج إطار القانون أمر معتاد عن الشرعية اإلخوانية التي توّظف هذه العناصر في  وتدشين الفصائل المس

ضرب الجنوب وتهديد أمنه واستقراره، ال سيّما أن حزب اإلصالح يضم إلى هذه الفصائل عناصر إرهابية بما  

 .في ذلك عناصر من تنظيم القاعدة اإلرهابي، ما يجعل وجودها على الساحة خطيًرا

 
 
 
 
 
 
 

تسريب صورة جواز سفر انجلينا جولي…آخر 
 الفضائح في مطار عدن الدولي

سربت ادارة مطار   في فضيحة مدوية الدارة مطار عدن الدولي حاول التستر عليها ببيان نفي لم يصدقه احد

 .عدن صورة من جواز سفر سفيرة النوايا الحسنة الفنانة انجلينا جولي لوسائل اإلعالم 

تصوير جواز سفر النجمة العالمية أنجلينا جولي لدى وصولها إلى المدينة دعما     وكشف ناشطون ، عن

 .للشعب اليمني 

سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون   أنجلينا جولي واعتبر الصحفي كمال السالمي أن تصوير جواز

عدن من قبل عناصر أمن بعدن “فضيحة مدوية، وجريمة     الالجئين باألمم المتحدة، التي وصلت إلى العاصمة

 .”يعاقب عليها القانون

به على تويتر “أتوقع أن يكون هناك موقف من المنظمة الدولية..هذه بيانات  وتابع السالمي في تغريدة بحسا

 .”خاصة ال يصح نشرها إلنسان عادي، فما بالك بمبعوثة أممية

من جانبه نفت ادارة مطار عدن الدولي عالقتها بخصوص ماتعرضت له المبعوثة االممية السيدة انجلينا جولي  

 .من تسريب صورة لجواز سفرها

ت ادارة المطار من االتهامات والحملة التي استهدفت مدير عام المطار من خالل بعض النشطاء  واستغرب

 .واالعالميين حول تسريب وثيقة جواز سفر المبعوثة االممية

واكدت ادارة المطار ان مدير عام المطار لم يقوم باستقبال او توديع المبعوثة االممية وان سلطات الطيران  

االمنية بالمطار التسمح بتسريب اي وثائق سفر سواء لوفود رسمية او اجنبية او  المدني والسلطات 

 .شخصيات 

https://arabic.sputniknews.com/20220306/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-1059538943.html
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مليون دوالر ، بينما قدرت عائدات اليمن من بيع الغاز المسال 

دوالر لكل مليون وحدة حرارية خالل  3السابقة  وفقاً لالسعار

  200مليار و 5عام ، بمبلغ   20عمر المشروع أي أكثر من 

ومن خالل  مليون دوالر حسب معادلة تلك األسعار الكارثية ، 

عائدات الغاز المسال الذي تم بيعة خالل  األرقام فإن إجمالى

م، لم  2013م إلى عام 2009سنوات ماقبل الحرب عام 

مليون دوالر وهو مبلغ رمزي ،وارتفع إلى   787يتجاوز 

2015مليار دوالر مطلع العام   1.1 . 

ورغم حجم الكارثة والمصيبة التي قد تحل بالجنوب إزاء  

طراف محلية  هذه العملية المنظمة والتي تشارك فيها أ

أبرزها حزب المؤتمر الموالي لإلمارات، إال أن المجلس  

االنتقالي الجنوبي لم يبِد موقفه إزاء هذه التحركات التي  

بدأت واشنطن بإرسال وفد إلى محافظة شبوة برئاسة  

مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ والذي التقى بالمحافظ  

وزير العولقي الموالي ألبوظبي والقيادي بالمؤتمر عوض ال

ثم عقد بوجود العولقي وقيادة القوات اإلماراتية اجتماعاً  

 .داخل قاعدة قوات أبوظبي في منشأة بلحاف الغازية

يؤكد مراقبون إنه يتعين على المجلس االنتقالي اتخاذ موقف 

حازم واستخدام القوة إن تطلب األمر، لوقف كارثة كالتي  

قدم االنتقالي على أي  يجري الترتيب لها حالياً، وإذا لم ي

خطوة مهما كانت لمنع ما تسعى الشرعية والمؤتمر  

وواشنطن لفعله فإن االنتقالي سيؤكد للجميع حينها بأنه فعالً 

وأن وظيفته المرسومة مسبقاً من اإلمارات تتمثل في تمهيد 

 .األرضية وإدخال عفاش من جديد إلى الجنوب

بالغاز اليمني   الخالصة: قدوم أمريكا واهتمامها المفاجئ

ليس ألجل عيون اليمنيين أو الجنوبيين بل من أجل  

مصلحتها هي في ضرب روسيا فقط، وتعرضت اليمن ألكبر 

عفاش وجاء ليكملها هادي واإلصالح والتي لم يحصل اليمن  

مليون دوالر فقط، حالياً تريد أمريكا   787منها إال على 

  3كمية الـوفرنسا أخذ باقي الغاز من اليمن بما في ذلك 

تريليون قدم مكعب المخصصة لتشغيل محطات الطاقة  

سنة   40الكهربائية والتي ستولد كهرباء لليمن لمدة 

والمصيبة أن أمريكا وسلطة هادي ستبيع هذه الكمية بسعر 

دوالر للمليون وحدة حرارية، وإذا أرادت اليمن تشغيل   3

من تريليون قدم مكعب  3سنة تحتاج لشراء  40الكهرباء لـ

دوالر   45الغاز بالسعر العالمي البالغ حتى اليوم أكثر من 

للمليون وحدة حرارية، وإذا تم تشغيل محطات الكهرباء  

  25بالمازوت بدل الغاز تحتاج اليمن لشراء مازوت بقيمة 

مليار   35مليار دوالر وإذا كان التشغيل بالديزل تحتاج لـ

 دوالر

 

ريك  ماذا حدث في بلحاف.. وهل االنتقالي ش
 متآمر أم خارج الحسبة؟ 

تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال من اليمن لتعويض جزء من الغاز  

الروسي الذي تستورده دول أوروبا بهدف زيادة الحصار االقتصادي على روسيا، لكن يبدو أن تشديد واشنطن حصارها  

اب اليمنيين والثروات اليمنية من النفط والغازعلى موسكو سيكون على حس  . 

وهذا ما يكشفه خبراء نفط دوليون منهم الخبير اليمني المهندس عبدالسالم التويجي والذي كشف باألرقام كارثة 

استئناف تصدير الغاز في المرحلة الحالية وفي ظل الظروف الراهنة مع عدم إنتاج النفط الخام بنفس كفاءة ما تريد 

)قطاع    18كا استخراجه من غاز األمر الذي سيؤدي بحسب الخبير النفطي إلى تحويل الحوض النفطي في قطاع أمري

تريليون قدم مكعب  2صافر( إلى بركة من النفط ال يمكن الوصول إليها أو استخراجها مجدداً إال في حالة شراء اليمن  

ا تريدان أخذ الكمية المتبقية من الغاز اليمني في صافر بأسرع  من الغاز وبالسعر العالمي الحالي نظراً ألن أمريكا وفرنس

(18ما يمكن وبحيث ال يعود هناك أي كمية من الغاز الالزم الستخراج البترول من حوض صافر )قطاع  . 

ويبدو أن واشنطن تتجه لتنفيذ هذه المؤامرة التي تستهدف االقتصادي اليمني بما في ذلك االقتصاد الجنوبي، لجناح  

فاش في حزب المؤتمر والذي يبدو أنه على استعداد إلكمال ما بدأه الجيل السابق من نظام عفاش في مطلع القرن ع

الحالي من صفقات فساد بمليارات الدوالرات تكبدت فيها اليمن خسائر ال يمكن تعويضها حيث باع علي عبدهللا صالح  

بينما كان السعر العالمي في تلك  2013حتى  2009من  دوالر لكل مليون وحدة حرارية في الفترة 3غاز اليمن بـ

دوالر ليست كلها   3دوالر لكل مليون وحدة حرارية، ورغم هذا السعر البخس إال أن الـ 15 – 12الفترة يتراوح بين 

  حصة اليمن حيث نصت االتفاقية التي عقدها صالح مع شركة توتال الفرنسية وشركائها اآلخرين من الشركات األجنبية

والتي كان أبرزها شركة هنت األمريكية على أن تكون الحصة األكبر من اإلنتاج والبيع لصالح الشركات األجنبية )توتال  

 .وهنت( فيما كانت حصة اليمن هي الحصة األدنى

تكمن في  حالياً تريد أمريكا وفرنسا إعادة إنتاج الغاز اليمني وأخذ الكمية المتبقية من الغاز في حوض صافر، والكارثة 

دوالر  3أن هذا اإلنتاج سيتم التعامل معه وفقاً لالتفاقية السابقة التي باع فيها صالح غاز اليمن لصالح الغرب بسعر 

، 15دوالر ثم ارتفع إلى  12مليون دوالر أمريكي رغم أن السعر العالمي حينها كان  10مقابل حصوله على رشوة بـ

دوالر 3والر، وتريد واشنطن وباريس أخذه بسعر د 45واليوم أصبح السعر العالمي للغاز  . 

ويكشف الخبير النفطي التويجي أن شركة توتال خططت هي وشركائها ولوبي الفساد في السلطة في عهد علي صالح  

تريليون قدم مكعب من إحتياطي الغاز الذي هو في ملك اليمن   5وفي عهد اإلصالح وهادي، خططت لنهب حوالي 

ات المبرمة بين الجانب الحكومي والشركات األجنبية ، فاالتفاقيات حددت منح للشركاء األجانب في  وخارج عن االتفاقي

تريليون قدم مكعب بوحدة الحجوم خالل عمر المشروع بمعدل تصدير   7.2اإلتفاقيات لشركة الغاز المسال بلحاف 

ن قبل الشركاء األجانب هي ملك لليمن مليون طن بوحدة األوزان ، وأن تلك الكمية المخطط نهبها م 5.3سنوي فقط 

تريليون   3ومنها ما  –مارب(  18تريليون قدم مكعب يبقي للوقود واإلنكماش في منشات منبع الغاز قطاع  2)منها 

سنة خططت توتال وهنت  40ميجاوات لمدة  600محطات كهرباء غازية بطاقة  3قدم مكعب مخصص لتشغيل 

لم تستلم سوى  –بعد نهب تلك الكمية وبيعها بأسعار مهوله  –لحكومه وأن اليمن لتصديرها بشكل غير معلن ومعلوم ل

 .مليار دوالر فقط وفقاً ألسعار العقود البخسة من قبل الشركاء األجانب

بعد فضح مخطط توتال  –تريليون قدم مكعب بصفقات مشبوهة  3كما يؤكد التويجي أنه في حال تم استهداف كمية 

تريليون قدم مكعب غاز( من الوحدات الحرارية بالسعر العالمي  3ستضطر اليمن لشراء ما يعادل تلك الكمية ) –وهنت 

مليار دوالر   25غيل المحطات بالمازوت تحتاج اليمن لتشغيل محطات الكهرباء، وإذا تم االستغناء عن الغاز وتش

مليار دوالر لشرائها حسب األسعار القديمة وستزيد   35لشرائها ولتشغيل محطات كهرباء تعمل بالديزل تحتاج اليمن 

ز مع إرتفاع األسعار العالمية الحالية، وتفيد المصادر إلى أن الشركاء األجانب قامت بمصادرة كمية كبيرة من الغا

النفطي إلى منشاة بلحاف نتيجة ضعف كفاءة  18)غاز الطبخ المنزلي ( الذي تسرب من القطاع   LPG البترولي

وحدات الفصل والمعالجة للغاز في القطاع النفطي والتي انشئتها هنت بقصد سحب الغاز البترولي ، ورغم مطالب 

ركائها األمريكان التحديث للمعامل ، واستمروا  الجانب اليمني باصالح وتحديث وحدات الفصل رفضت شركة توتال وش

   500مليار و 5لنهب الغاز البترولي المصاحب الذي تسرب إلى بلحاف والذي تؤكد تقارير رسمية بان قيمة تتجاوز 

 

 



 
               

 

 7صفحه 

الرئيس هادي يزور اسرائيل  
سرا…الخارجية اإلسرائيلية 

 تكشف الحقيقة

بها الرئيس  كشفت الخارجية اإلسرائيلية عن زيارتين قام 

عبدربه منصور هادي إلسرائيل خالل فترة الحرب على  

 .اليمن

ونشر كبير الصحفيين في صحيفة “هآرتس” آموس  

موقعه الشخصي باإلنترنت، والذي نشر   هارئيل، على 

المعلومات التي كشفها وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق  

يسرائيل كاتس والتي حذفتها صحيفة “هآرتس” من نص  

ر الذي أُجري معه، على الرغم من أنها تتضمن  الحوا

معلومات خطيرة للغاية ومهمة، بحسب قول الصحفي،  

وتكشف سياسة إسرائيل في البحر األحمر، وهو ما دفع  

بالصحفي هارئيل إلى إعادة نشرها بموقعه الشخصي تحت 

عنوان أنها “مقتطفات من معلومات مهمة صرح بها الوزير 

آرتسكاتس في حوار لصحيفة ه  “. 

وتضمنت هذه المعلومات تفاصيل بشأن سياسة إسرائيل في  

البحر األحمر، والحضور اإلسرائيلي في الحرب على اليمن، 

وعالقة الرئيس اليمني الموالي للتحالف عبدربه منصور  

هادي بالموساد اإلسرائيلي وعدد المرات التي زار فيها  

بداية الحرب،  هادي تل أبيب واتفاقه مع إسرائيل منذ 

وعالقة إسرائيل بالمعركة التي جرت في الساحل الغربي في  

2018. 

وبحسب ما نشره كبير صحفيي “هآرتس” فإن الوزير  

اإلسرائيلي قال “ما ال يعرفه الجميع هو أن الرئيس اليمني  

الحالي عبدربه منصور تربطنا به عالقات وطيدة، وقد زار  

الحرب في اليمنإسرائيل أكثر من مرة منذ أن بدأت   ”. 

 
 
 
 
 
 

قيادي في اإلنتقالي يخرج عن صمته 
 ويشن هجوما حادا على المجلس 

شن القيادي البارز في اإلنتقالي الجنوبي الدكتور حسين لقور 

هجوما حادا على اإلنتقالي ألول مرة مبررا ذلك بأنه زادت 

 .البلطجة عن حدها حسب قوله

القوى األمنية في عدن وقال الدكتور حسين لقور ان نقطة ضعف 

 .هو وجود سلوك بلطجي لدى بعض أفراد تلك القوات

وأضاف: و هذه و هللا قضية لم يعد السكوت عليها أمرا مقبوال 

 .مهما كانت التبريرات

وتابع أن هذا السلوك المشين إساءة لقضية وحقوق شعب 

الجنوب الوطنية والسياسية الذي قدم الغالي والرخيص في 

 .سبيلها حسم أمر هذه الممارسات أصبح ضرورة، حسب تعبيره 

تحرك اخواني خطير ينذر بمواجهات جديدة  

 في عدن 

يواصل حزب اإلصالح ممارساته المشبوهة التي تستهدف إحداث حالة من الفوضى السياسية في   

يةأرجاء الجنوب وتحديًدا العاصمة عدن لضرب مسار القضية الجنوب  . 

ضرب األمن واالستقرار عبر عمليات إرهابية ومن خالل محاولة حرب خدمات قاسية، جاء   فإلى جانب محاولة

الدور على تحرك سياسي خبيث أثار مخاوف عن احتماالت عودة نشطة لتحركات اإلخوان عبر كياناتها  

 .المشبوهة على نحو خطير

اليمانية”، في تحركات مشبوهة  حزب اإلصالح أعاد إحدى الجمعيات التابعة له والتي تدعى جمعية “الحكمة  

2019بعدما كان قد تعرض الحزب لضربة قاصمة وُطرد من العاصمة عدن منذ عدوان  . 

نشاط الجمعية اإلخوانية يثير كثيًرا من التخوفات في العاصمة عدن، ال سيّما أن حزب اإلصالح معروف عنه  

لجنوبالتخفي وراء عباءة الدين لتنفيذ أجندته اإلرهابية المعادية ل  . 

المثير للقلق أيًضا هو توقيت هذا النشاط للحركة اإلخوانية، إذ تزامن األمر مع نشاط ملحوظ لتحركات عناصر  

تنظيم القاعدة المقرب من الشرعية، في وادي حضرموت وأبين وذلك بعد اختطاف موظفي إغاثة يتبعون  

 .منظمات دولية

عية اإلخوانية، وتحديًدا من قبل المدعو إبراهيم حيدان  يتزامن كل ذلك بتحركات من نوع آخر تقوم بها الشر 

 .الذي يعمل حاليًّا على تشكيل ألوية عسكرية للتجهيز على ما يبدو لعدوان عسكري جديد على الجنوب 

وقد كشف “المشهد العربي” قبل أيام، أن حيدان ينفّذ بوتيرة متسارعة، مخطط تجنيد آالف العناصر اليمنية  

لزج بها صوب حضرموت لإلجهاز على قوات النخبة الحضرمية ومن ثم قطع الطريق على  من محافظة تعز، ل

 .أي مطالب إلزاحة قوات المنطقة العسكرية األولى، ومن ثم االنطالق في أعمال عدائية صوب العاصمة عدن

الجنوب في  هذه التحركات اإلخوانية الخبيثة أثارت تخوفات جنوبية من أن تكون باكورة أعمال عدائية ضد 

الفترة المقبلة، ال سيّما في ظل التقارير التي تتحدث عن ضغوط تُجرى إلعادة هيكلة الشرعية بشكل كامل ومن  

 ثم إزاحة العناصر التي حّرفت مسار الحرب على الحوثيين 

كة  على الصعيد السياسي أيًضا، تخّطط الشرعية لمرحلة من الفوضى السياسية في الجنوب للحيلولة دون مشار

 .فاعلة وناجعة في مرحلة مفاوضات الحل السياسي الشامل في الفترة المقبلة

 
 
 
 
 
 
 

 مدير أمن لحج يتسبب في توتر أمني كبير بطور الباحة

أمن لحج، المحسوب على االنتقالي،   مدير  تشهد مديرية طور الباحة توتر أمني كبير سببه اعالن  

االثنين، رفضه قرار لوزير الداخلية في حكومة معين يقضي بتعيين مدير ألمن مديرية طور الباحة، التي  

 .يسيطر عليها االصالح، شمال غرب لحج

في أمن لحج إن قرار الوزير تجاوز لصالحيات مدير األمن الذي عين في وقت سابق مدير    وقالت مصادر

ن المديرية ، متوعدا بإفشال القرارألم . 

الباحة نشرت بيان أعلنت فيه توصلها إلى اتفاق برعاية الوزير   طور وكانت سلطة االصالح في مديرية 

يقضي بتعين مدير جديد للمديرية التي تتمركز فيها فصائل    المحسوب على الحزب إبراهيم حيدان

تحت مسمى “محور طور الباحة   االصالح ”. 

 .ويري مراقبون أن رفض االنتقالي قد تفجر الوضع بين اإلصالح واإلنتقالي

  



 
               

 

 8صفحه 

نتقالي سيئون يدرس التصعيد  ا
المقر ضد المنطقة العسكرية  

 األولى 

عقدت لجنة التصعيد بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس  

االنتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء  

حضرموت اليوم األحد، في مدينة سيئون، اجتماعاً  

موسعاً لمناقشة برنامج التصعيد المقر في مديريات وادي  

اء حضرموت، برئاسة الشيخ صالح بن سالم  وصحر

 .العمودي رئيس اللجنة 

وناقش االجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة  

التنفيذية المساعدة وممثلين عن كتلة حلف وجامع 

حضرموت واتحاد النقابات بالوادي، برنامج التصعيد  

الشعبي المطالب برحيل المنطقة العسكرية األولى وإحالل  

مكانها القوات الحضرمية لتأمين مدن حضرموت وتنفيذ  

 اتفاق الرياض 

واستعرض االجتماع البرنامج الذي تم إقراره االسبوع  

الماضي بمديريات وادي حضرموت، وما تم تنفيذه منه  

والمتبقي بالمديريات، كما تم مناقشة برنامج العصيان  

ائل  الشامل والمنظم الذي سينفذ في األيام القادمة والرس

التي سترسل لكل الدوائر الحكومية من قبل اتحاد  

 .النقابات للبدء في العمل

هذا ودعا االجتماع رؤساء الهيئات التنفيذية للمجلس  

االنتقالي الجنوبي بمديريات وادي حضرموت وجميع  

المكونات والمواطنين على التفاعل الجاد وإنجاح  

ا من  التصعيد ضد المنطقة العسكرية األولى إلخراجه

 .وادي حضرموت

 

 

 

 

وقفة احتجاجية تطالب باطالق سراح 
جندي في النخبة الشبوانية من سجن 

 القوات الخاصة

ابناء مديرية جردان، يوم االحد، خالل وقفة   دعا 

احتجاجية، أمام مبنى السلطة المحلية في مدينة عتق  

بمحافظة شبوة، إلى إطالق سراح الجندي في النخبة  

 .الشبوانية، احمد ناصر قردع بن سريع

وناشد المشاركون في الوقفة، محافظ المحافظة الشيخ  

عة اطالق  عوض محمد بن الوزير العولقي، إلى سر 

شهراً  14سراح الجندي سريع، المعتقل منذ  . 

واعتقلت القوات الخاصة التابعة للمليشيات االخوانية  

يناير    1الجندي في النخبة الشبوانية احمد سريع، في 

2021العام الماضي  . 

فرنسّي مكثّف جنوباً: استخراج الغاز  –حراك أميركّي 
 اليمنّي َمهّمًة عاجلة

الواليات المتحدة وفرنسا، خالل األيام الماضية، مساعيهما الرامية إلى إعادة إنتاج الغاز اليمني وتصديره إلى واصلت 

األسواق األوروبية بوتيرة عالية. وفي هذا اإلطار، أجرى السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، األسبوع  

يته، عبد ربه منصور هادي، ومحافظي محافظات حضرموت  الفائت، اتصاالت مكثّفة مع حكومة الرئيس المنتهية وال

اإلماراتي، بعدما كان وعد حكومة هادي، خالل زيارة قام بها لمدينة عدن   –وشبوة ومأرب الموالين للتحالف السعودي  

 .منتصف الشهر الماضي، بدعٍم اقتصادي مستدام

نغ، يوم الجمعة الفائت، إلى منشأة بلحاف لتصدير  بالتوازي مع ذلك، وصل المبعوث األميركي إلى اليمن، تيم ليندركي 

الغاز المسال الواقعة على البحر العربي في شواطئ محافظة شبوة، ترافقه القائمة بأعمال سفارة واشنطن في اليمن،  

 كاثي ويستلي، وقيادات من شركتَي “هنت” و”توتال”. ووفقاً لـ”المركز اإلعالمي لمحافظة شبوة”، فإن ليندركينغ عقد

اجتماعاً موّسعاً مع محافظ المحافظة، عوض الوزير العولقي، تَرّكز حول العوائق األمنية والعسكرية التي قد تتسبّب  

” النفطي إلى منشأة بلحاف18بإعاقة إنتاج وتصدير الغاز المسال من “قطاع  . 

غازي، ردود فعل مستنِكرة في  وأثار هذا االجتماع، الذي شارك فيه الضباط اإلماراتيون المسيطرون على الميناء ال

أوساط الناشطين اليمنيين، في ضوء الوعود التي قطعها ليندركينغ للسلطات المحلية في شبوة، بتقديم الدعم الكامل لها 

لقاء قيامها بتأمين إمدادات الغاز من منطقة صافر شمالي مأرب، إلى منشأة التسييل والتصدير في شبوة، وذلك بعد  

ط الرئيس لعدد من األعمال التخريبية من قِبَل مسلحين قبليين خالل األشهر الماضية. ووفقاً لمصادر تعّرض أنبوب النف

محلية، فقد جاءت زيارة الوفد األميركي لشبوة بعد لقاء أجراه في الرياض مع هادي، وأيضاً بعد محادثات مع محافظ 

موضوع نفسهحضرموت، اللواء فرج البحسني، في مدينة المكال، ترّكزت حول ال . 

الفرنسي في إطار السعي إلى إيجاد بدائل من الغاز الروسي  – يندرج التحّرك األميركي   

الفرنسي يندرج في إطار السعي إلى   –ويعتقد خبراء في مجال النفط، تحّدثوا إلى “األخبار”، أن التحّرك األميركي  

يسهم، جزئياً، في سّد احتياجات السوق األوروبية.  إيجاد بدائل من الغاز الروسي، موضحين أن الغاز اليمني يمكن أن 

” النفطي شمالّي مأرب باعتباره ملكاً لها، مذّكرين بأن  18ويلفت هؤالء إلى أن الواليات المتحدة تتعامل مع “قطاع 

، تسليم القطاع للجانب اليمني. ويشيرون  2005شركة “هنت” األميركية ترفض، على رغم انتهاء عقدها مطلع عام 

أن “الجانب األميركي يعلم أن االحتياطات من الغاز في هذا القطاع كبيرة، وهو يسعى إلى سحب كّميات منها لسّد   إلى

العجز الناتج من وقف استيراد الغاز الروسي إلى األسواق األوروبية”. ووفقاً للمعلومات، فإن “شركة توتال الفرنسية 

هم األسعار المتّفق عليها في اتفاق بيع الغاز “، ما يعني احتساب سعر وشركاءها األميركيين أبلغوا حكومة هادي التزام

دوالر وفقاً ألسعار السوق، األمر الذي يُعّد إجحافاً   2400دوالراً، بينما يبلغ حقيقة   230الطّن من الغاز اليمني عند 

الغاز من دون تعديل أسعار البيع.   كبيراً بحّق اليمن، تتحّمل مسؤوليته حكومة هادي جّراء موافقتها على استئناف إنتاج

مليار دوالر  150ومن شأن تعديل هذه األسعار وفقاً للمؤّشرات اآلسيوية واألوروبية رفع نصيب اليمن إلى أكثر من 

تريليون قدم مكعّب، وهو مبلغ يكفي إلخراج البالد من حالة الفقر والبطالة   9.2كصافي ربح، جّراء بيع قرابة 

ي والمعيشيوالتدهور االقتصاد . 

وبينما أبدت حكومة هادي رغبتها في استئناف إنتاج الغاز وتصديره، مّدعية أن ذلك سيحّسن مصادر دخلها من  

العمالت األجنبية، وُموّجهةً قيادة شركة “صافر” النفطية بضرورة تقديم التسهيالت كافة للشركات األجنبية، علمت  

حركة “أنصار هللا” ستتّخذ قرارات صارمة بهذا الشأن، في حال إصرار  “األخبار”، من مصادر مّطلعة في صنعاء، أن 

 .األميركيين والفرنسيين على العودة إلى نهب الغاز اليمني

 

  



 
               

 

 9صفحه 

اإلنتقالي يتهم الرئيس هادي  
 بدعم اإلرهاب في الجنوب 

الجنوبي على الرئيس هادي    في احدث تصعيد لإلنتقالي

والشرعية اتهم المجلس حكومة هادي بالوقوف خلف دعم  

 .التنظيمات اإلرهابية في بعض المحافظات الجنوبية

و جاء ذلك على خلفية قيام إرهابيين باختطاف موظفين  

أجانب يعملون في إحدى المنظمات الدولية في منطقة  

 .الخشعة بوادي حضرموت قبل عدة أيام 

الناطق باسم االنتقالي، علي الكثيري، في تصريح  واتهم 

للصحافة، قوات المنطقة العسكرية األولى في محافظة 

حضرموت بالوقوف خلف اختطاف موظفين األول من  

جنسية مكسيكية والثاني من جنسية ألمانية يعمالن في  

منظمة أطباء بال حدود الهولندية في منطقة الخشعة بوادي 

ة االختطاف في مناطق تخضع  حضرموت حيث تمت عملي

لسيطرة قوات المنطقة العسكرية األولى”، ما يعني من  

وجهة نظر االنتقالي أن قوات هادي هي من تقف خلف  

 .االختطافات في هذه المناطق

وقال الكثيري “العملية اإلرهابية تأتي بعد أسابيع من عملية 

مماثلة في محافظة أبين التي تهيمن عليها مليشيات  

ية”، في إشارة إلى اختطاف تنظيم القاعدة لموظفين  إخوان

تابعين لألمم المتحدة بينهم مسؤول األمن والسالمة وهو 

 .من جنسية أوروبية

واستغل االنتقالي اختطاف موظفين أجانب في مناطق  

خاضعة لسيطرة قوات هادي واإلصالح، إلى تصعيد الخطاب 

الي على ضد الشرعية والدعوة لضرورة سيطرة قوات االنتق 

هذه المناطق والمحافظات لوقف مسلسل االنفالت األمني،  

حيث قال الكثيري “نجدد التأكيد على أن انتعاش التنظيمات  

اإلرهابية في مناطق أبين وحضرموت يثبت باليقين القاطع 

الحاجة إلى تمكين القوات المسلحة الجنوبية ممثلة في  

في وادي   الحزام األمني بأبين وقوات النخبة الحضرمية

وصحراء حضرموت للقيام بدورها في تطهيرها من  

 الجماعات اإلرهابية وقطع دابر خطرها 

اإلنتقالي يحتجز قاطرات نفط  
 مخصصة لمحافظة تعز 

يستمر اإلنتقالي في استخدام المناطقية الغير مقبولة حيث 

احتجزت قوات االنتقالي ناقالت وقود إسعافيه لمحافظة تعز في  

 .لحج

در محلية ، إن قوات اإلنتقالي منعت منذ أمس  وقالت مصا 

الجمعة، مرور ناقالت وقود في نقطة الحديد بمديرية طور الباحة  

 .بمحافظة لحج, وطالبت بدفع جبايات كبيرة

وأوضحت المصادر أن هذه الناقالت مخصصة لمحافظة تعز التي 

 .تشهد أزمة خانقة

 

خطف األجانب في مناطق الشرعية يكشف 
 الداعم الفعلي لإلرهاب في الجنوب 

اتهم سياسيون قوات علي محسن األحمر بحماية العمليات اإلرهابية التي تنفذها عناصر من تنظيمي القاعدة    

 .وداعش في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة حزب اإلصالح اإلخواني 

تباط اإلخوان بالتنظيمات  وتؤكد عمليات االختطاف لألجانب في مناطق سيطرة ونفوذ علي محسن، ار

اإلرهابية، حيث قام عناصر القاعدة باختطاف اثنين من موظفي منظمة أطباء بال حدود في منطقة خشم العين  

 .بوادي حضرموت

وسبق وأن اختطف مسلحو القاعدة األجانب في مناطق نفوذ اإلخوان، حيث أقدم مسلحون ينتمون لتنظيم  

تطاف خمسة من موظفي األمم المتحدة في مديرية مودية بأبين وما زال من فبراير على اخ 13القاعدة في ال

 .مصيرهم مجهوال

وقال الناشط السياسي محمد سعيد باحداد، إن الجنرال علي محسن األحمر هو المسؤول عن تنظيم القاعدة في  

 .اليمن

في تغريدة، أن كل ما يصدر عن هذا التنظيم في وادي حضرموت هو من تدبير قوات المنطقة   وأكد باحداد

 .العسكرية األولى، مشيرا إلى أن كلمة سر هؤالء اإلرهابيين في مكتب نائب الرئيس اليمني

بدوره أوضح الصحفي وضاح بن عطية، إن عمليات اختطاف األجانب في أبين وحضرموت تحصل بالقرب من  

رات األحمر. موضحا أن مناطق سيطرة الشرعية أصبحت تحت نفوذ اإلخوان ونفوذ القاعدة وتتحصن  معسك

 .عناصر اإلرهاب داخل المعسكرات

اختطاف األجانب في هذا التوقيت جاء بتنسيق إخواني حوثي،  ويرى الصحفي الجنوبي فتاح المحرمي، أن 

زيارة المبعوث األمريكي الخاص إلى شبوة   ورسالة للتحركات الدولية في الداخل، التي كان آخرها

 .وحضرموت

وقال المحرمي في منشور له على الفيسبوك، إن اختطاف األجانب في حضرموت وأبين رسالة للتحركات  

الدولية في الداخل، وفصل آخر من فصول التنسيق “اإلخواني، الحوثي، الداعشي” ويريد بهذه السلوك  

ي الداخل، مفادها أن الداخل غير أمنإرسال رسالة للخارج وتحركاته ف . 

 

 

 

 

 

 

 روسيا تكشف عن شروطها إليقاف الحرب على أوكرانيا 

 .كشف المتحدث باسم الكرملين، اإلثنين، الشروط التي لو تحققت، ستؤدي لتوقف الحرب في أوكرانيا فورا

أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن  وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة أنباء رويترز، إن موسكو  

 .أن توقف العمليات “في أي لحظة” إذا استجابت كييف للشروط الروسية

 .”وقال المتحدث باسم الكرملين: “ال بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ أي مطالب باالنضمام ألي تكتل

وسيا ستنجز خطوة نزع السالح  أما الشرط الثاني، فهو وقف العمليات العسكرية األوكرانية تماما، كما أن ر

 .في أوكرانيا، وفقا لبيسكوف

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، على شرط عتراف أوكرانيا بأن شبه جزيرة القرم، أرض روسية، كما عليها  

 .االعتراف بدونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين

أن أوكرانيا على علم بالشروط، “وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة  وأضاف بيسكوف ”. 
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متنفذون من السلطة المحلية  
 بلحج يسطون على أرضية ملعب 

يتبعون السلطة المحلية بمحافظة   سطا مسلحون متنفذون

  لحج على أرضية ملعب شباب التنس الرياضي بمديرية تُبن 

وقالت مصادر محلية، إن األرضية التي كانت مخصصة  

الوهط، تم تقسيمها   لملعب التنس والكائنة على طريق صبر

وبيعها، بعد أن تم اقتالع القضبان الحديدية لمرمى الملعب،  

اللعب فيهاومنع الرياضيين من  . 

أنه تم دفع مبالغ مالية للشباب     وأوضحت المصادر

والرياضيين مقابل الصمت وعدم التصعيد بعد تحويل ملعبهم 

 .إلى أراٍض سكنية

ل األهالي السلطة المحلية واألمنية في لحج مسؤولية   وحمَّ

العبث باألراضي والعقارات واستمرار هوامير األراضي  

 .باستهداف المساحات الخاصة بالمجال الرياضي

وكانت أرضية الملعب تعرضت منذ حوالي عام للسطو وبتي  

عليها مول تجاري في نصف المساحة، واليوم تم بيع 

 .النصف اآلخر

تشهد لحج والمحافظات الجنوبية منذ ست سنوات عمليات و

نهب وسطو ألراضي الدولة والمواطنين والمتنفسات وسط  

 .تورط قيادات في االنتقالي وحكومة هادي

 
 
 
 
 
 
 

بسبب رفع الجمارك..محتجون  
 يغلقون منفذ شحن بالمهرة 

أغلق محتجون اليوم األحد منفذ شحن البري في محافظة 

المهرة، والحدودي مع سلطنة عمان، تنديدا بإستمرار رفع  

للرسوم الجمركية  حكومة معين . 

وندد المحتجون الغاضبون برفع حكومة هادي رسوم 

%، والتي انعكست سلبيا على  300الجمارك إلى ما يقارب 

البين بسرعة إلغاء  الحركة التجارية واالستثمارية، مط

 .القرار

ونظم عدد من التجار والمواطنين خالل األسابيع الماضية  

عدة وقفات احتجاجية في منفذ شحن رفضا للقرار، إال أن  

حكومة هادي لم تتجاوب مع مطالبهم ، ما دفعهم إلغالق  

 .المنفذ

وكانت حكومة معين عبد الملك رفعت سعر التعرفة  

لاير في    500ـ  250من  م،2021الجمركية في أغسطس 

كافة الموانئ والمنافذ اليمنية، ما تسبب في ارتفاع جنوني  

 .ألسعار السلع والخدمات 

  

حضرموت..اإلنتقالي يعلن برنامج تصعيدي  
 من سيئون 

في حين تمسك الشرعية بإبقاء قوات المنطقة العسكرية األولى في وادي حضرموت، من منطلق مسعى  

سواء لتهديد أمنه واستقراره أو نهب ثرواته، تمضي األمور في المحافظة نحو أطر تصعيدية  الحتالل الجنوب 

 .إزاء إصرار الشرعية اإلخوانية على إبقاء نفوذها في هذه المنطقة

ومن جانبه قدم المجلس االنتقالي على خطوات تصعيدية حيث اعلنت القيادة المحلية للمجلس في مديرية  

طالق البرنامج التصعيدي للجنتها بوادي حضرموتسيئون استعداداتها إل . 

برنامج التصعيد الذي يتضمن وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية واعتصامات مدنية أسبوعية، جاء في توقيت  

مهم للغاية من قبل القيادة الجنوبية إليصال رسالة واضحة وصريحة لمعسكر الشرعية بأن الجنوب لن يترك  

 .أراضيه عرضة لالستهداف

هذا التصعيد ال شك أنّه سيضيق الخناق على الشرعية اإلخوانية بشكل كبير، ال سيّما أن القوة دائًما تكون لـ  

“الشارع والشعب”، فالرسالة التي يتم إيصالها من خالل هذه التحركات الشعبية الميدانية ال تضاهيها أي  

الح القمع ومن ثم تضع نفسها تحت  رسالة أخرى، وستجعل الشرعية في موقف شديد الضغط إما تختار س 

طائلة المحاسبة ومن ثم االنهيار الشامل، وإذا ما التزمت الصمت سترى البُساط يُسحب من تحت أقدامها في  

 .حضرموت، بينما هي في األساس تولي اهتماًما كبيًرا باستمرار احتاللها للمحافظة النفطية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من عملية اختطاف اجانب في حضرموت بعد شهر 
 مماثلة بأبين 

اختطف مسلحون أرهابيون، مساء اليوم، موظفين اجنبيين من منظمة اطباء بال حدود، وذلك أثناء مرورهما  

 .بوادي حضرموت حيث كانا في طريقهما إلى مدينة مأرب اليمنية

لماني  كال من كريستان غوستلوف ا وكشف مصدر أمني أن عناصر من تنظيم القاعدة اإلرهابي اختطفوا 

 الجنسية وسندار فرنانديز مكسيكي الجنسية، وذلك بعد اعتراض سيارتهما في الطريق الرابط بين منطقتي

 .حضرموت ليتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة العبر والخشعة غرب وادي

  وأشار المصدر إلى أن هذه العملية جاءت بعد عملية اختطاف مماثلة خالل أقل من شهر، أقدم عليها عناصر

موظفين أميين بين مديريتي لودر ومودية بمحافظة أبين 5تنظيم القاعدة اإلرهابي واستهدفت  . 

الفتا انها كشفت جلياً كيف أصبحت مناطق سيطرة الشرعية وما يسمى بالجيش الوطني، بؤر للتنظيمات  

منظمات الدولية  اإلرهابية ومناطق آمنة لتحركات الجماعة لتنفيذ اعمالها االرهابية واختطاف لموظفي ال

 .والهيئات االغاثية العالمية 

وتعد منظمة اطباء بال حدود من أبرز المنظمات االغاثية الدولية في محافظات الجنوب واليمن، حيث تقدم  

 .مشاريع صحية وتدخالت طبية وانسانية مختلفة

مديريات وادي  ويطالب أبناء محافظة حضرموت برحيل قوات المنطقة العسكرية األولى المسيطرة على 

حضرموت، بعد فشلها المريع في تأمين مديريات الوادي وحفظ أرواح المواطنين جراء تفشي أعمال القتل  

 والتقطع واالختطافات 
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خالفات حادة بين مكتب الرئيس  
 هادي ومحافظ البنك المركزي 

كشفت مصادر حكومية معلومات حول تصاعد الخالفات بين 

القيادي اإلخواني عبدهللا العليمي المعين كمدير مكتب  

للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومحافظ البنك  

 .المركزي اليمن المعين حديثا الدكتور أحمد غالب المعبقي

وقالت المصادر أن الخالفات تصاعدت القيادي اإلخواني  

ومحافظ البنك المعبقي عقب قيام األخير بإيقاف   العليمي

وإغالق شركة صرافة يملكها األول بالباطن متورطة 

بعمليات مضاربة وانهيار العملة المحلية وتواصل مع  

 .الميليشيات الحوثية

وأشارت المصادر إلى أن العليمي يملك شركة صرافة محلية 

مليون   100تأسست مؤخرا برأس مال وصل إلى نحو 

الر ـ يتحفظ موقع “نافذة اليمن” بأسم الشركة ، حيث تم دو

إصدار توجيهات من قبل إدارة البنك المركزي في عدن  

بإيقاف هذه الشركة بعد ثبوت تورطها في المضاربة بالعملة 

وانهيارها والتواصل مع الميليشيات الحوثي لتدمير القطاع 

 .المصرفي في المحافظات المحررة

حركات محافظ البنك في إيقاف عمل  وبحسب المصادر أن ت

الكثير من شركات الصرافة المشبوهة أثار حفيظة وغضب  

العليمي الذي يعد رأس هرم اإلخوان في الرئاسة اليمنية ،  

حيث تلقى محافظ البنك سلسلة من االتصاالت من العليمي  

بشأن إلغاء قرار اإليقاف بحق الشركة التي يديريها بالباطن 

نه وهو ما رفضه المحافظ وطالب بتدخل  ورفع العقوبات ع 

الحكومة والرئيس قبل أن يتم تصعيد الخالف إلى تحالف  

 .دعم الشرعية

وأكدت المصادر أن العليمي أرسل مندوبين تابعين له لتهديد 

أحمد غالب في إصراره على قراراته المتعلقة بإيقاف  

شركته الصرافة المخالفة ، موضحة أن محافظ البنك غادر  

صمة عدن عقبها إلى للخارج رفضا لعمليات التهديد  العا 

 .والتدخل في شؤون البنك من قبل القيادي اإلخواني 

وأوضحت المصادر أن محافظ البنك في اجتماعاته األخيرة  

أكد أن هناك توجهات صارمه وحازمة تجاه الكثير من  

شركات الصرافة المحلية التي تتبع قيادات عليا في الدولة  

ل مشبوهة في المضاربة بالعملة وتدميرهاوتمارس أعما . 

وكان محافظ البنك المركزي قد قام بجولة سريعة في  

المنطقة وأجرى سلسلة من اللقاءات المصرفية المثمرة  

التي أكدت دعم دول الخليج للعملة اليمنية خالل الفترة  

القادمة مقابل البدء بإجراءات اقتصادية تصحح العمل  

اربة الفساد وغسيل األموال  المصرفي والمالي ومح

 .والمضاربة بالعملة

 

الحوثيون يوافقون على اقتراح أممي بتفريغ  
 الناقلة صافر 

قال مسؤول من جماعة الحوثي إن الجماعة وقعت اتفاقاً مع األمم المتحدة لتفريغ ناقلة النفط المعطلة “صافر”  

الخام قبالة ساحل اليمنمليون برميل من النفط  1.1التي تنطوي على خطر تسريب  . 

وفي الشهر الماضي قال مارتن غريفيث منسق الشؤون اإلنسانية واإلغاثة في حاالت الطوارئ باألمم المتحدة  

 .إن هناك اتفاقا من حيث المبدأ لنقل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى. ولم يحدد موعدا لذلك

ليمني رأس عيسى على البحر األحمر منذ أكثر من ست سنوات  والناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي ا 

وحذر مسؤولو األمم المتحدة من أن الناقلة يمكن أن يتسرب منها أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة  

1989إكسون فالديز قبالة أالسكا في عام  . 

دة السفينة التي تتدهور حالتها  وتم في السابق التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يفحص فريق فني من األمم المتح

وإجراء اإلصالحات التي يمكن أن تكون مجدية فيها لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق   1976والمصنوعة عام 

 .نهائي حول الترتيبات الالزمة

وكان مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، دعا الحوثيين في اليمن إلى السماح بسرعة لخبراء األمم المتحدة  

اقلة نفط محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام راسية قبالة سواحل اليمن، وحذر من خطر بفحص ن

انفجارها والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة، محمال الحوثيين مسؤولية تأخير  

رس الماضيالتقييم الفني للناقلة صافر التي كانت األمم المتحدة تأمل نشرها في ما . 

كم شمال   60والناقلة “صافر” وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 

 .ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية

مليون برميل(،   481.1، أصبح النفط الخام )2015وبسبب عدم خضوع السفينة ألعمال صيانة منذ عام 

والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول األمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في  

 .أي لحظة

وأظهرت صور من األقمار الصناعية، مؤخراً، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس  

ر غربي اليمنعيسى في محافظة الحديدة في البحر األحم . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قتلى وجرحى في اشتباكات لقموش بشبوة
في نزوح بعض    سقط عدد من القتلى والجرحى خالل المواجهات المستمرة بين قبائل لقموش متسببة ايضا

 .األسر من مناطق االشتباكات إلى خارج المديرية

وكانت االشتباكات القبلية قد اندلعت في منطقة لقموش، األسبوع الماضي، مسقط رأس المحافظ السابق  

 .لشبوة، بن عديو، المحسوب على اإلصالح، بعد أيام قليلة من اغتيال شقيقه

  اإلمارات والسغودية بتغذية الصراعات بين القبائل في المحافظة النفطية حتى يتسهل لها   وتتهم القبائل,

على المخافظة   السيطرة . 

 .وكانت اندلعت المواجهات أمس الجمعة بين القبائل وسط تأكيدات بسقوط قتلى وجرحى

 

 


