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 2202 \ 6 \  25  والسبعون  السادسلعدد ا
 م

الشعب يبدأ انتفاضته.. الجنوب على 
 فوة بركان بسبب حرب الخدمات

 

جديدة تمنح  الكشف عن إتفاقية
السعودية حق استيراد وبيع الوقود 

 في اليمن
 

االنتقالي يتهم اإلصالح بتصدير 
اإلرهاب الى عدن وبقية المحافظات 

 الجنوبية
 

الرباعية الدولية تقطع الطريق على 
االنتقالي والعليمي وحكومته ينفرد 

 بإدارة بنك عدن المركزي
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

أزمة النفط تعصف بالجنوب.. 
ودعوات لسحب البساط من المجلس 

 الرئاسي
 



 
               

 

 2صفحه 

بعد محاصرة اإلنتقالي طاقمه في  
المعاشيق…طارق صالح يلوح  

 باالستقالة 

قالت مصادر مطلعة ان عضو مجلس القيادة المشكل من  

السعودية، طارق صالح يلوح باالستقالة بعد قيام قوة تابعة 

للمجلس االنتقالي المدعوم من اإلمارات، باستهداف طاقمه 

في قصر معاشيق في مدينة عدن جنوبي اليمن، ومنعهم من 

 .الدخول إلى مرافق فيه

واكدت المصادر إن طارق صالح احتج على قيام جنود من  

قوات العاصفة التي يقودها أوسان العنشلي، بإغالق  

االستراحة في قصر معاشيق الرئاسي، ومنع موظفي  

ومساعدي مجلس القيادة من الدخول إلى قاعة االستراحة 

 .الرئاسية

مشيرة إلى أن طارق أبلغ العليمي بأنه ضاق ذرعاً من  

االنتقالي وقواته، ويفكر جدياً في االستقالة من   ممارسات

المجلس، مذكرا إياه بحادثة اقتحام قوة تابعة لالنتقالي فلته  

في معاشيق وتمزيقها علم الوحدة في اهانة شخصية له  

 .وللمجلس الممثل فيه عضواً 

 

 

 

 

 

 

أول ضربة للمجلس الرئاسي  
عسكريا…اغتيال قائد ألوية اليمن 

 السعيد

في أول ضربة عسكرية لمجلس القيادة الرئاسي وطارق   

لقي قائد ألوية اليمن السعيد، )السلفي(عبدالرزاق   عفاش

التحالف العربي، يوم الجمعة، مصرعه  البقمه، المعين من 

 .مأرب في منطقة الخسيف بمحافظة

مصادر محلية أن عدد من المسلحين المجهولين    وقالت

هاجموا المجني عليه وأردوه قتيال تاركينه داخل سيارته  

 .ينزف حتى الموت في خط فرعي شمالي منطقة الراكه

ومليشيا اإلخوان تشكيل ألوية اليمن   ويعارض اإلنتقالي

السعيد حيث يرون ذلك قرب نهايتهم وسيتم استخدامهم  

لقتال الجنوبيين من اجل منع االنفصال وقتال اإلخوان  

 لضمان عدم سيطرتهم على السلطة

 

الزبيدي وتحركاته لقمع مناهضي االحتالل األجنبي 
راتيه للمهرة…عميل بريطاني أم توجيهات اما  

البريطاني واألمريكي والسعودي واإلماراتي بانتشار قوات لهم في محافظة والسيطرة على    رغم اإلعتراف  

منافذها اإلقتصادية الهامة خصوصارالبحرية كاحتالل رسمي للمحافظة اال ان عيدروس الزبيدي يعمل جاهدا  

ل التوسع أكثرعلى اخماد القوى الحرة الممثلة بالمنتسبين لالعتصام وانهائها حتى يتسنى لقوى اإلحتال  . 

وفي هذا اإلطار التقى عيدروس الزبيدي برئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمحافظة المهرة الدكتور سالم  

علي القميري ونائبه األستاذ حّسان مهدي بلحاف و سعيد سعدان عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي مؤكدا  

المعتصمين المناهضين لالحتالل األجنبي للمهرة  عليهم بضرورة العمل على التصدي وبقوة لمشروع  

هذه الخطوات من عيدروس الزبيدي تكشف والءه المطلق للبريطاني واألمريكي الطامع في المياة البحرية  

 .للمحافظة والعمل لعودة اإلحتالل البريطاني للجنوب 

غضب جنوبي عارم حيث يرى مشائخ المهرة ان الزبيدي اداة من األدوات   ويقابل عمل الزبيدي الالمسؤل

 .البريطانية واالجنبية التي يستخدمها العدو لنيل اطماعه

ويتخوف الجنوبيين من تسليم الزبيدي كافة أراضي الجنوب للبريطانيين الراغبين بقوة في العودة الحتالل  

ته انه اداة فعاله زرعها البريطانيين واألمريكي في الجنوب  الجنوب مجددا حيث تشير تحركات الزبيدي وقرار

 .عبر دولة اإلمارات

 

 

 

 

هيثم قاسم يناقش مع الزبيدي العقبات التي فرضها 
 اإلنتقالي امام عملية دمج القوات

يبذل اللواء هيثم قاسم طاهر جهود كبيرة لنجاح دمج القوات العسكرية وسط عقبات كبيرة يواجهها نتيجة  

 .تعنت األطراف وعدم الثقة وتحشيد كل طرف ضد االخر

والتقى امس الخميس اللواء هيثم قاسم برئيس اإلنتقالي الجنوب عيدروس الزبيدي ضمن جهوده الحثيثة  

اسي بدمج القواتلتسيير قرار المجلس الرئ . 

وناقش هيثم قاسم خالل لقاءه بالزبيدي بالعقبات التي يطرحها المجلس اإلنتقالي امامه وتسببت في اعاقة  

 .عملية التقدم بالدرج

 هذا ويحشد كل طرف ضد اآلخر األمر الذي جعل تسريع عملية الدمج متعثرة واعاقة مهمة هيثم قاسم 

عدن تواصل احتجاجاتها المطالبة بطرد الحكومة 
 والمجلس الرئاسي 

 . واصل ابناء عدن اليوم الخميس احتجاجاتهم الغاضبة على تردي الخدمات وارتفاع األسعار وانهيار العملة

وشهدت عدن اليوم تظاهرة لآلالف من أبناء مديريات خور مكسر وكريتر والشيخ عثمان،، مرددين هتافات  

 .تطالب بطرد حكومة معين والمجلس الرئاسي

ن قطعوا الشوارع المؤدية إلى منطقة جولة كالتكس وخور مكسر والشيخ  و قالت مصاد محلية أن المحتجي

 .عثمان

احتجاجات واسعة لليوم الخامس على التوالي، تنديدا بتدهور األوضاع المعيشية     وتشهد مدينة عدن،

واألمنية، في ظل إستمرار إنهيار األوضاع المعيشية، وفرض حكومة معين جرعة سعرية جديدة للمشتقات  

يةالنفط  . 



 
               

 

 3صفحه 

فضيحة…اعترافات خلية ارهابية  
بوقوف الميسري خلف عملية  

 اغتيال العميد جواس 

في فضيحة جديدة على يد لمسؤولي الشرعية المدعيين  

حماية الجنوب نشرت وحدة مكافحة اإلرهاب التابعة  

لالنتقالي في عدن اعترافات جديدة للخلية التي أعلن  

االنتقالي إلقاء القبض عليها وتم نشر بعض اعترافات  

أعضائها مطلع يونيو الجاري والتي نفذت عملية اغتيال  

 .ثابت جواس قائد محور العند أواخر مارس الماضي

وتضمنت االعترافات التي نشرتها وحدة مكافحة اإلرهاب  

التي يقودها شالل شايع ان أحد أقارب وزير الداخلية  

بالحكومة التابعة للتحالف أحمد الميسري، هو من  السابق 

 .قاد عملية االغتيال وخطط لها 

وأوردت االعترافات أن محمد الميسري هو مخطط هذا  

العملية، ومعه أمجد خالد القيادي بقوات هادي سابقاً التابعة 

 .أللوية الحماية الرئاسية

ويكشف ذلك وقوف مسؤولي المجلس الرئاسي والشرعية  

م2015عمليات اإلرهابية التي تضرب الجنوب منذ خلف ال . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحت  ترفض البقاء القوى الجنوبية 
 وصاية االنتقالي 

كشفت قوى الحراك الجنوبي، االربعاء، موقفها من دعوة  

 .المجلس االنتقالي لحوار جنوبي

المجلس االعلى للحراك الجنوبي فؤاد راشد،     ورفض رئيس

بقيادة    فد جنوبي مفاوضدعوة االنتقالي لتشكيل و

لكن    موضحاً أن الحراك يرحب بأية مفاوضات   الزبيدي،

مساعي    والحاق” في اشارة إلى رفضهم  دون “ضم

 .احتوائهم من قبل االنتقالي

ياسين مكاوي رئيس مكون الحراك المشارك    من جانبه دعا

إلى رفع الوصاية عن القوى الجنوبية    في مؤتمر الحوار

تحقق شراكة “دون تسلط   ضاتواجراء مفاو ”. 

يشار إلى أن القوى الجنوبية أعلنت رفضها خطاب الزبيدي  

في بقائها تحت وصاية االنتقالي االخير . 

 

الرباعية الدولية تقطع الطريق على االنتقالي 

 والعليمي وحكومته ينفرد بإدارة بنك عدن المركزي 

الرئاسي الذي شكلته السعودية برئاسة رشاد  في أول جولة صراع بينه وبين مجلس القيادة  

العليمي، على واحد من أهم الملفات الحساسة جداً والمصيرية بالنسبة للمجلس، تلقى االنتقالي الجنوبي  

 .الموالي لإلمارات، صفعة قوية من بريطانيا

اولة االنتقالي  ويرى مراقبون أن بريطانيا وجهت صفعة قوية لالنتقالي الجنوبي بشأن مركزي عدن، بعد مح

 .التدخل في هذا الملف تحت ذريعة االعتراض على التحركات لنقل المركزي إلى صنعاء وإنهاء االنقسام المالي

 .”ودعا السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، إلى دعم مركزي عدن “في عمله المهم

مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، جهود   وقال أوبنهايم في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إنه بحث

عمل البنك في عدن، مؤكداً أن استقاللية البنك المركزي هو مفتاح االستقرار االقتصادي في اليمن، في إشارة  

 .إلى انزعاج بريطانيا من محاوالت االنتقالي فرض تدخالته بشأن عمل مركزي عدن

شأن االقتصادي والذين اعتبروا رد السفير البريطاني والموجه  ونقلت وسائل إعالم جنوبية عن مراقبين في ال

بشكل واضح ضد االنتقالي، يعني أن مجلس رشاد العليمي باستثناء عيدروس الزبيدي، عملوا على االستقواء 

بالرباعية الدولية لقطع الطريق على االنتقالي وانفراد العليمي وحكومته بإدارة البنك وصد أي تعارض من قبل  

نتقالي، وهو ما يعني أن العليمي وحكومته استخدموا الرباعية الدولية والتي تقودها أمريكا بشأن اليمن في  اال

أن توجه لالنتقالي تحذيراً واضحاً بأن عليه أال يتدخل مطلقاً بشأن مركزي عدن، فتصريح السفير البريطاني  

مماثلة والتي أتت بعد االتهامات المتبادلة بين   يأتي بالتزامن مع ما أصدره الجانب األمريكي أيضاً من تلميحات

مليون لاير سعودي    300االنتقالي وحكومة معين والبنك وما تالها من تسريبات حول تهريب مركزي عدن 

وما قد يتبع ذلك من تسريبات بشأن صفقات فساد قد يتم كشفها الحقاً، ومن وجهة نظر مراقبين اقتصاديين  

ات المسؤولين الغربيين المعنيين باليمن مع الصراع بين الرئاسي واالنتقالي بشأن  فإن هذا التزامن في تصريح

البنك يؤكد أن التصريحات هذه ال تعني رغبة الغرب في إعادة البنك لصنعاء وإنهاء االنقسام المالي في اليمن،  

صاً االنتقاليبل تحييده في عدن من تدخالت الفصائل المنضوية ضمن التحالف السعودي اإلماراتي وخصو . 

 
 
 
 
 

 مواطنون يناشدون بانقاذ مستشفى حكومي في لحج 

عاجلة للجهات المختصة    أطلق مواطنون في مديرية المسيمير محافظة لحج، نداء أستغاثة 

والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الصحي وفاعلين الخير، المطالبة بتوفير سيارة إسعاف  

 . لمستشفى المسيمير الريفي بالمديرية

واشار المواطنون في ندائهم إلى أن مستشفى المسيمير الريفي في مديرية المسيمير بدون سيارة إسعاف،  

ديد من الحاالت المرضية الحرجة، التي تأتي من مركز العاصمة ومختلف قرى ومناطق المديرية ويستقبل الع . 

وأكد المواطنون بأن بعض الحاالت المرضية تتعرض للوفاة نتيجة عدم توفر سيارة إسعاف السيما في الحاالت  

ة الصحية الكافية وتوفر المرضية التي تأتي من قرى المديرية البعيدة وحالتها حرجة في ظل إنعدام العناي

 . سيارة إسعاف مجهزة لنقل المريض

يذكر أن مستشفى المسيمير الريفي بالمديرية يفتقر لسيارة إسعاف منذُ سنوات ماضية، وماتقوم به منظمة  

أطباء العالم الداعمة للمستشفى وبشكل مؤقت سواء تعاقد مع أحد المواطنين في نقل وإسعاف الحاالت  

اني فقط من التعسر في الوالدة واألصابة بفيروس كوروناالمرضية التي تع   . 

وهو ما آثار موجة سخط وغضب بين اوساط المواطنين في المديرية، والمرضى الوافدين للمستشفى وحالتهم  

  المرضي تستدعي نقلها الى مستشفى أبن خلدون العام في عاصمة المحافظة



 
               

 

 4صفحه 

استهداف جديد ألبرز حقول 
 النفط في شبوة

لشركة مجهولة، يرجح     مع إجراءات رسمية لبيع القطاع

تتبع رجل االعمال المعروف احمد العيسي واالمارات،    انها

كشفت وزارة النفط في حكومة معين، االربعاء، عن تعرض 

 .ابرز حقول النفط في شبوة، الستهداف جديد 

وقالت الوزارة في بيان لها، أن التسريب النفطي الذي تم  

خط   ناتج عن عمل تخريبي استهدف  شبوةتداوله في 

العقلة ، مشيرة إلى ان   بمنطقة   5انبوب للنفط في القطاع 

اجراء عملية ضخ تجريبي لنقل قرابة    العملية تمت خالل

من النفط لتر الف 14 . 

يشار إلى ان العملية التخريبية تتزامن مع اعالن نقابة  

 OMV عمال النفط في القطاع التابع سابقا لشركة

عدم    احتجاجا على   النمساوية بدء عملية اضراب شامل

 .ايفاء الشركة بمطالبهم

 

 

 

 

خالفات جديدة بين حكومة معين  
 والمركزي بعد تهريب األموال 

وجهت وزارة المالية في حكومة معين، الخميس، بمنع نقل 

األموال عبر مطار عدن الدولي في خطوة قد تعمق االزمة  

المركزي في عدنمع البنك   . 

وأفاد مدير مطار عدن في بيان له بانه تلقى بالغ من المالية 

يتضمن توجيه لكافة األجهزة االستخباراتية بمنع خروج اية 

 .مبالغ مالية بدون اذن مسبق من الوزارة

و جاء القرار الجديد في اعقاب كشف وثائق تهريب اكثر  

ر مطار  من نصف مليار دوالر من العمالت األجنبية عب

 .عدن 

ومع أن البنك المركزي منح تصريح لنقل تلك األموال بحجة 

تغطية حسابات بنك التسليف التعاوني في الخارج، اإل أن  

اسناد مهمة نقل األموال لشركة صرافة محلية وغير  

معروفة اثار جدل حول أسباب التهريب خصوصا في ظل  

 ..الترتيبات لتغيرات في حكومة معين

ال تضاف إلى خالفات سابقة بين المالية  وتهريب األمو

والبنك المركزي برزت برفض المركزي توجيهات المالية  

بإغالق حسابات السلطات المحلية خارج البنك المركزي في  

إطار ترتيبات الستحواذ على إيرادات المحافظات وتحديدا  

 .عدن 

 

كرد على االحتجاجات الشعبية.. حكومة معين  
المحطات العاملة في عدن تقلص عدد    

كرد على االحتجاجات الشعبية الغاضبة والمطالبة بالخدمات األساسية، أصدرت حكومة معين وسلطة االنتقالي  

 .الموالي لإلمارات، قرار جديًدا في قطاع الوقود، يقضي بتقليص عدد المحطات العاملة في عدن

 13ت تقليص عدد المحطات العاملة في المدينة إلى وقالت مصادر مطلعة أن الحكومة وسلطة االنتقالي، قرر

 19900محطة فقط، وهي أقل من نصف المحطات المنتشرة في أرجاء المدينة، على أن تبيع الوقود بسعر 

قبل أن تتراجع نتيجة االحتجاجات الشعبية،   25800لتر، بعد رفعها سابقًا إلى   20لاير لصفيحة البنزين سعة 

جاري المرتفعفيما أبقت على سعر الت . 

وبحسب المصادر، فان تلك المحطات شهدت ازدحاًما كبيًرا واكتظاًظا للسيارات أمام هذه المحطات والتي  

امتدت فيها طوابير السيارات إلى مسافات طويلة، حيث ينتظر المواطن أكثر من سبع ساعات لتعبئة خزان  

 .سياراته 

لتر    20، التي وصلت فيها قيمة الصفيحة البنزين سعة وتزامن هذا القرار مع انتشار واسع للسوق السوداء

ألف لاير  40إلى  . 

ويرى مراقبين، إن خطوة تقليص عدد المحطات الرسمية مع إبقاء المحطات التجارية، تعد عقاب جماعي  

للمواطنين واجبارهم على التعبئة من المحطات التجارية التي هي في األساس تابعة للشركة، نتيجة عناء  

االنتظار لساعات عديدة في الطوابير الطويلة أمام المحطات الرسمية وإجهاد . 

وتشهد عدن احتجاجات متواصلة لليوم الثالث على التوالي، نتيجة استمرار تدهور الوضع المعيشي وانهيار  

كبير االقتصاد والعملة وانعدام الخدمات على رأسها الكهرباء والمياه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل . 

 

 

 

 

 

 

 تعزيزات عسكرية سعودية تصل إلى المهرة 

وسط رفض شعبي واسع ألي تواجد لقواتها في المحافظة، وصلت قوات سعودية كبيرة، اليوم األربعاء، إلى  

 .محافظة المهرة شرقي اليمن

وقالت مصادر محلية إن تعزيزات عسكرية سعودية تضم آليات وجنود وصلت إلى مدينة الغيضة مركز  

لمحافظةا . 

وأوضحت المصادر، أن القوات الواصلة ستنفذ انتشارا في المواقع العسكرية التي انسحبت منها في ديسمبر  

 .الماضي 

وأغرقت السعودية، محافظة المهرة بالمواقع العسكرية والمعسكرات بينها مطار الغيضة الدولي ، في محاولة  

لى ميناء نشطون، ضمن أهدافها في شن الحرب على  من الرياض مد أنبوب لنقل النفط الخام من نجران إ 

 ً  .اليمن للعام الثامن تواليا

 



 
               

 

 5صفحه 

هجوم إرهابي يستهدف نقطة  
أمنية بعتق وسقوط قتلى  

 وجرحى 

تعرضت نقطة أمنية تابعة لقوات دفاع شبوة على مدخل  

مدينة عتق قبل قليل لهجوم ارهابي من قبل عناصر مسلحة 

القاعدة اإلرهابييعتقد انها تتبع تنظيم  . 

وقالت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين هاجموا النقطة  

واشتبكو مع األفراد متسببين في سقوط قتلى وجرحى من  

 . منتسبي النقطة

يأتي ذلك انتشار كبير لتنظيم القاعدة في شبوة وأبين نتيجة 

عدن قدرة القوات األمنية على السيطرة على الموقف  

مديريات والتحكم بأمن هذه ال  

 

 

 

 

 

 

جندي من الحزام  ١٣مقتل وجرح 
 األمني بعملية إرهابيه في الضالع

تتصاعد العمليات اإلرهابية في عموم محافظات  

قتل وأصيب عدد من عناصر الحزام األمني،  حيث  الجنوب

قنبلة استهدفت مقرا للحزام في مدينة   األربعاء، في إنفجار

 .الضالع

وقالت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين قاموا برمي  

قنبلة شديدة اإلنفجار على مقرا يتبع القيادي في قوات  

الحزام األمني التابعة للمجلس اإلنتقالي، نبيل المعكر،  

والقيادي فهمي أحمد ناجي، في منطقة حبيل جبر شرقي  

من عناصر الحزام   13سفر عن مقتل وإصابة أ المدينة، ما

األمني، بينهم القياديين نبيل وفهمي، أصيبوا بجروح  

 .خطيرة

يأتي ذلك وسط إنفالت أمني تعيشه محافظات الجنوب لم  

يتمكن المجلس الرئاسي من السيطرة عليه بل يتهمه  

 .البعض بتغذية هذه العمليات من أجل إخضاع المكونات

 

ويحشد المكونات الجنوبية  الزبيدي يحرض 
 ضد المجلس الرئاسي

الجنوبي تحركات ميدانيه لحشد وتحريض المكونات الجنوبية ضد مجلس القيادة الرئاسي    بدأ المجلس اإلنتقالي

 .بهدف السيطرة على القرار في عدن وطرد المجلس الرئاسي منها

عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي   وبعد تأكيده على ما اسماه بتوحيد المكونات الجنوبية التقى  

اء، الدكتور عيدروس محسن اليهري رئيس مجلس الحراك الثوريالجنوبي، اليوم األربع  . 

وناقش اللقاء الجهود المبذولة من جميع القوى والمكونات الجنوبية لتوحيد الصف وتعزيز اللحمة الوطنية  

 .الجنوبية، لحماية المكتسبات التي تحققت لشعب الجنوب بسواعد وتضحيات أبنائه المخلصين

للقاء، بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها القوى الوطنية الجنوبية، وفي مقدمتها  وأشاد الُزبيدي، خالل ا

لملمة الصف الجنوب، وتوحيد الرؤى واألفكار المختلفة بما يخدم المصلحة العامة    مجلس الحراك الثوري،

 .للجنوب واالنتصار لقضيته العادلة

المنهج الثابت للمجلس االنتقالي الجنوبي، وأن   وجدد الزبيدي التأكيد على أن وحدة الصف الجنوبي هو

فت المسارات وتباينت الرؤى، منوها بأن ما يمرُّ به  الجنوبيين جميعا متجهون صوب هدف واحد، وإن اختل 

الجنوب اليوم يتطلب خطوة وطنية، نحو مزيد من التنسيق والتعاون والشراكة، من المنطلق الراسخ بأن  

كل أبنائهالجنوب لن يكون إال بكل ول  . 

يأتي ذلك بعد عودة الزبيدي من الخارج وترك صحبة المجلس الرئاسي حيث عاد مجتمعا بأعضاء المجلس  

وكاشفا عن تصعيد جديد ضد المجلس الرئاسي من اهم خطواته تكالب وجمع المكونات الجنوبية على المجلس  

 .الرئاسي

 

 

 

 

بسبب نقص التمويل..”الغذاء العالمي” يعلّق كل 
ته في اليمنأنشط  

ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه اضطر في شهر مايو الماضي إلى تعليق جميع أنشطة الصمود، وسبل العيش  

في اليمن، بسبب نقص التمويل، مبيناً أنه يواجه اضطرابات في إمدادات األغذية المغذية المتخصصة، والتي  

ى التدخالت التغذوية في اليمن خالل األشهر  إلى جانب نقص التمويل، من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير عل

 .المقبلة

وفي تحديث الحالة اإلنسانية في اليمن، أمس، قال البرنامج: إنه ال مفر من قطع المساعدات اإلضافية خالل  

األشهر المقبلة ما لم يتم تعبئة أموال إضافية بشكل عاجل. ومنذ نهاية شهر مايو، لم يتلق برنامج األغذية  

وى نصف ما تم استالمه في نفس الوقت من العام الماضي، مبيناً أن معدالت استهالك الغذاء غير  العالمي س

في المئة في المناطق الخاضعة للحكومة   53في المئة على الصعيد الوطني ) 47الكافي وصلت في مايو إلى 

في المئة في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين 46اليمنية، و . 

تحذير من أن تعطل إمدادات القمح العالمية الناجم عن الصراع في أوكرانيا يهدد بتفاقم أزمة  واستدل التقرير ب

األمن الغذائي في اليمن، مع تصاعد أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزونات القمح في البالد، وتراجع القوة  

الغذائية األساسية من دخول البالد،  الشرائية للقطاع الخاص اليمني. كل هذا يمنع اإلمدادات الكافية من المواد 

من أوكرانيا وروسيا، ويغطي   2021في المئة من واردات اليمن من القمح لعام  46حيث يأتي ما يقدر بنحو 

 برنامج األغذية العالمي ما يقرب من ربع احتياجات البالد 



 
               

 

 6صفحه 

االنتقالي يتهم اإلصالح بتصدير 
اإلرهاب الى عدن وبقية 

الجنوبيةالمحافظات   

اتهم رئيس المجلس االنتقالي، حزب اإلصالح بإحياء  

 .وتصدير اإلرهاب إلى عدن وبقية المحافظات الجنوبية

وقال رئيس “االنتقالي” الموالي لإلمارات في أعمال الدورة 

الخامسة لـ”الجمعية الوطنية” التابعة للمجلس، المنعقدة  

صالح قامت اليوم الثالثاء، في عدن، أن قيادات في حزب اإل

 .بتصدير الجماعات اإلرهابية الى عدن

وتنصل الزبيدي عن األحداث التي تشهدها المحافظات  

الجنوبية من غالء المعيشية وانهيار الخدمات الضرورية  

للمواطنين في الكهرباء والصحة والمشتقات النفطية بقوله  

“إننا في مجلس القيادة الرئاسي نضع معاناة المواطن في  

ة عدن وعموم المحافظات المحررة في ظل ما  العاصم

يعايشه من غالء المعيشة وتردي الخدمات وشحة الدخل في  

 .”صدارة أولوياتنا

 

 

 

 

 

إنتشار كبير لعناصر تنظيم 
القاعدة في عدد من مناطق 

 الضالع 

كشفت مصادر محلية اليوم الثالثاء، أن عناصر تنظيم  

الضالع جنوب   القاعدة نفذوا انتشاراً كبيراً في محافظة

 .اليمن

وقالت المصادر، أن عناصر القاعدة انتشرت بشكل كبير  

صباح اليوم، في عدد من مناطق مديرية الحصين ومنطقة 

 .حجر وفي مركز مدينة الضالع 

وأوضحت المصادر، أن عناصر القاعدة نصبوا نقاط تفتيش  

في منطقة “حجر”، وأن عمليات االنتشار تستهدف مسلحي 

تقالي“المجلس االن  ”. 

ويأتي هذا االنتشار بالتزامن مع تصاعد عمليات االشتباكات 

بين مسلحي “الحزام األمني” ومسلحين قبليين يعتقد  

 .انتمائهم الى تنظيم القاعدة في الضالع

 

 الزبيدي يعلن خيانته لمجلس الرئاسة 

وعضو مجلس القيادة الرئاسي ”   كشف رئيس المجلس اإلنتقالي  في كلمة له اليوم امام اعضاء المجلس 

عيدروس الزبيدي” عن موقفه الحقيقي من المجلس الرئاسي والمئاسي التي يعاني منها ابناء الجنوب نتيجة 

 .وجود المجلس

واكد الزبيدي على موقفه الثابت مع المجلس اإلنتقالي ضد اي تدخل شمالي في الجنوب موضحا ان المجلس  

لن تذهب على يد المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية في اشاره منه عدم  قدم آالف الشهداء والجرحى و

 .امكانية قبول السياسي في عدن وانه يعمل على طرده في القريب العاجل

وقال ان هذا التاريخ من النضال يمثّل ملحمة وطنية كان ال بد أن يكون لها منظومة قيادية وواجهة سياسية  

تنسق جهودها حتى تحقيق الهدف الوطني المنشود المتمثل في استعادة دولتنا  جامعة تحافظ على منجزاتها و

 .وهويتنا العربية

م، هذه المسؤولية، مستندين فيها بعد هللا  2017ولقد تحملنا منذ إعالن عدن التاريخي في الرابع من مايو 

ع الذي دفع من اجله  على إرادة شعبنا الجنوبي العظيم، وعزيمته الصلبة التي ال تلين، وحقه المشـرو

بتضحيات غالية علينا، حيث قاد المجلس االنتقالي الجنوبي هذه المسؤولية في ظروف استثنائية ومنعطفات  

سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية لم تكن سهلة، وسيستمر في مهمته التي أسس من أجلها حتى تحقيق  

 .تطلعات شعبنا في دولة جنوبية فدرالية حديثه

بيدي: سيضل حرصنا على وحدة الصف الوطني الجنوبي ثابتاً، فهذا نهجنا منذ اليوم األول، ولقد  واضاف الز 

كنا على يقين دائم بأن الجنوبيون جميعاً يقفون على نفس الهدف وان اختلفت الطرق وتباينت الوسائل،  

ق والتعاون والشراكةواليوم، نقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب مننا خطوة وطنية نحو مزيداً من التنسي  . 

واكد، واليوم حان الوقت لحوار مواٍز من الداخل، لترجمة اتصاالتنا الجنوبية المشتركة الى ميثاق شرف وطني  

يتم التوافق عليه مع كافة القوى والمكونات الجنوبية في العاصمة عدن، لضمان تحقيق اهدافنا الوطنية  

في صناعة مالمح مستقبل دولة الجنوبالمشتركة، ومشاركة كل شرائح شعبنا الجنوبي  . 

واضاف: ولقد وجهنا وحدة شؤون المفاوضات في البدء بالتواصل لتشكيل وفداً وطنياً جنوبياً يقوده المجلس  

االنتقالي بمشاركة وحضور وتمثيل مختلف القوى والكفاءات الجنوبية لتمثيل قضية شعب الجنوب وتطلعاته  

 .المشروعة في العملية السياسية

واشار: ولن تقتصـر جهودنا الحثيثة على ذلك فقط، بل الى تمثيل أوسع لشعبنا الجنوبي وقواه ومكوناته  

الوطنية الحية في إطار المجلس االنتقالي الجنوبي ككيان وطني جامع، بجانب اإلصالح المؤسسـي، من خالل  

قوامها واالستحداث الذي يتواكب مع   إعادة هيكلة مؤسساتنا وهيئاتنا الوطنية وتوسعتها والتغيير المناسب في

 .المتطلبات القائمة، بعد تقييم واسع لألداء على مستوى المؤسسات واألفراد

ان المكتسبات الوطنية الجنوبية العزيزة محمية بإرادة الشعب ووحدة الموقف وإصرارنا الصادق على ان  

لظروف التي مرت، واليوم ننظر بكل مسؤولية  نحقق ما بدأنا العمل عليه منذ عقود سلماً وحرباً وفق مختلف ا

 .الى المرحلة القادمة نضع في أيدينا سلمية الحراك الصادقة وبندقية المقاومة الباسلة، دون تراجع

 



 
               

 

 7صفحه 

عدن…استمرار اإلحتجاجات لليوم  
 الرابع وقطع الطرقات في المنصورة 

يواصل المحتجون في عدن احتجاجاتهم لليوم الرابع على  

 .التوالي غضبا على تردي الخدمات وارتفاع األسعار

وقطع المحتجون صباح اليوم الثالثاء الشوارع الرئيسية في 

مديرية المنصورة واغلقو عدد من الجواالت مانعين حركة  

السير في خطوة تصعيديه يتجه بعدها المتظاهرون نحو  

 .قصر المعاشيق

إطارات تالفة  وأقدم المتظاهرون على إشعال النيران في  

وقطعوا الطرقات الرئيسية احتجاجاً على ارتفاع أسعار  

 .الوقود وتردي الخدمات

يأتي ذلك وسط تصعيد كبير قرر المواطنون اتخاذه ضد  

المجلس الرئاسي والحكومة والتحالف بعد تجاهل مطالبهم 

ومعاناتهم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانعدام الكهرباء 

تفاع األسعاروالخدمات اجمع وار . 

 

 

 

 

إشتباكات عنيفة بين االنتقالي 
 ومسلحين قبليين في الضالع 

تجددت اإلشتباكات المسلحة، الثالثاء، في مدينة الضالع،  

 .الخاضعة لسيطرة مليشيات االنتقالي

وأكدت مصادر محلية أن عناصر من الحزام األمني هاجمت 

أر على منزال لمسلحين قبليين وسط المدينة، في محاولة للث 

إصابة أحد عناصرها في اشتباكات سابقة مع المسلحيين  

 .القبليين

وأوضحت المصادر أن قوات الحزام األمني والمسلحين  

القبليين تبادلوا إطالق النيران، ما أثار الرعب أوساط أهالي 

 .الحي

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت، اإلثنين، بين مجاميع من  

الي، وآخرين من القبليين، في  الحزام األمني التابعة لإلنتق 

الشارع العام بمدينة الضالع، ما أدى إلى مقتل مواطنا من  

 .الماره وإصابة آخر

ساعة على إصابة   24وتأتي هذه اإلشتباكات، بعد أقل من 

عمالقة، علي صالح الحود، في محاولة   12قائد اللواء 

 .إغتيال بمدينة الضالع

 

جديدة تمنح السعودية حق   الكشف عن إتفاقية 
 استيراد وبيع الوقود في اليمن 

تواصل السعودية، تحركاتها المكثفة لالستحواذ على القطاعات الحيوية في اليمن، حيث صادق معين  

عبدالملك، رئيس الحكومة التابعة للرياض، في اجتماع له مع وزيري المالية والنفط والمعادن ، اليوم الثالثاء  

قضي بتسليم قطاع الوقود في اليمن للسعودية على اتفاقية ت  . 

وفي االجتماع شدد معين على ضرورة سرعة توقيع االتفاقية، التي تمنح البرنامج السعودية إلعادة اإلعمار،  

الذي يديره السفير السعودي لدى اليمن والحاكم الفعلي لمجلس العليمي وحكومته، محمد آل جابر، حق حوكمة  

تقات النفطيةصندوق دعم شراء المش  . 

 .وبموجب االتفاقية يمنح البرنامج السعودي حق استيراد وبيع الوقود في السوق المحلية في اليمن

وكانت االتفاقية قد طرحت قبل سنوات إال أنه لم يتم البت فيها، إال أن توقيت موافقة معين عليها اليوم،  

ستبداله بأحمد عوض بن مبارك المرشح أمريكيًا لشغر  بالتزامن مع األنباء التي تفيد بموافقة المملكة تغييره وا

 .المنصب، يشير إلى دفع السفير السعودي لمعين إلى التوقيع على االتفاقية قبل اإلطاحة به

يذكر أن البرنامج السعودي قد بدأ في االستحواذ على القطاع الصحي، مع تدشينه، قبل يومين، افتتاح  

بعد أيام على اجتماع آل جابر مع رجال أعمال سعوديين في إطار تحركاته   مستشفى عدن العام بإدارة سعودية،

 .لالستحواذ على بقية القطاعات الحيوية في اليمن، على رأسها قطاع النفط واالتصاالت والكهرباء

 

 

 

 

 

النمساوية   OMV شبوة: إضراب عمال شركة
 النفطية في حقل العقلة 

النفطية بقطاع العقلة في محافظة شبوة، اليوم الثالثاء، اإلضراب عن  النمساوية  OMV بدأ عمال شركة

 .العمل، بسبب عدم تلبية مطالبهم

وقالت نقابة العمال في بيان لها، أن إدارة الشركة النمساوية تجاهلت مطالب الموظفين القانونية، التي من  

 .بينها تسليم وتسوية كافة المطالب والحقوق والتعهدات

البيان البدء برفع الشارات الحمراء لمدة ثالثة أيام، ومن ثم ممارسة اإلضراب الجزئي لمدة ثالثة أيام  وأكد 

 .أخرى

وأفاد البيان أن العمال سيبدؤون اإلضراب الشامل من أسبوع القادم، وإيقاف عمليات اإلنتاج والتشغيل حتى  

مرضية لجميع األطراف تتم االستجابة للمطالب، والخروج بحل جذري وفق آلية مزمنة و . 

من يونيو الجاري، شريطة عدم إخراج أي مقطورات خارج   27وأوضح أن عملية اإلنتاج ستظل مستمرة حتى 

 .الحقل أثناء اإلضراب الجزئي

النمساوية المتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز قررت في وقت سابق   OMV يشار إلى أن شركة

العقلة النفطي الواقع شمال غربي محافظة شبوة، شرقي اليمنبحقل  S2 االنسحاب من القطاع  . 

ولم تقدم الشركة األوروبية أية توضيحات وتفسيرات رسمية لهذا القرار المفاجئ،، فيما لو كان متعلقاً بأسباب  

 .أمنية أم أنه مرتبط بدوافع اقتصادية محضة

بمحافظة شبوة التابع للشركة النمساوية   العقلة  (S2) وكانت حكومة معين اقدمت على بيع القطاع النفطي

 .(SPEC) مشغلة القطاع إلى شركة سبيك (OMV) ”“أو ام في
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الضالع…تفجير ارهابي 
يستهدف سيارة إسعاف في 

 مريس 

تستمر العمليات اإلرهابية في محافظات الجنوب وسط  

انفالت أمني كبير تشهده هذه المحافظات حيث أقدم  

سيارة إسعاف في منطقة مريس  مجهولون على تفجير 

 .الواقعة تحت سيطرة االنتقالي بمحافظة الضالع

وقالت مصادر محلية إن العبوة الناسفة انفجرت أمس  

الجنوبي ، كانت   لإلنتقالي   األحد، بسيارة االسعاف التابعة

 .متوقفة بجانب مركز التبليغ بمنطقة مريس

أن االنفجار لم يخلف أي ضحايا، نتيجة    وأوضحت المصادر

 .تفجيرها، وسط اتهامات لعناصر اإلصالح بتنفيذ العملية

 
 
 
 
 
 

سياسي جنوبي: العليمي  
 مستعجل على طرده من عدن 

ور بن  قال األكاديمي والمحلل السياسي الدكتور “حسين لق

العليمي مستعجل على عيدان” في تغريدة على تويتر: أن “

الطرد من عدن و يبدو أنه مخطط لذلك لكي يهرب من  

مواجهة كوارث الفشل القائم و ال يمتلك القدرة على إدارة  

 .”المجلس

وأضاف “بن عيدان”: “المجلس الرئاسي كما جاء في  

ة  المادة األولى من بيان هادي مفوض جماعيا لوظيف

الرئيس و نائبه، و كل محاولة لتغيير هذه المادة يعني  

 .”حتمية المواجهة

 .وأكد: فليعرف حجمه

أبين…كمين مسلح يستهدف طقم 
جنود في أحور  ٣عسكري ومقتل    

مع استمرار اإلنفالت األمني استهدف كمين مسلح نصبه  

 .مجهولون طقم عسكري في طور أحور بأبين

نصبو كمينا مسلحا الحد   وقالت مصادر محلية ان مجهولين

جنود   3األطقم العسكرية لمحور أبين وتمكنو من قتل 

 وجرح آخرين في منطقة أحور

ان الكمين اعقبه تبادل اطالق النار بين     واكدت المصادر

اخرين في حين الذ  3جنود واصيب  3الطرفين قتل خالله 

 .المسلحين بالفرار

يأتي ذلك وسط انفالت أمني تشهده محافظة أبين ومحافظات 

الجنوب تزامنا مع فوضى واحتجاجات شعبية تسبب بها  

 .مجلس القيادة وحكومة معين عبدالملك

وقود مغشوش…حكومة معين تستهتر 

 بالمواطنين وممتلكاتهم 

المواطنين وممتلكاتهم في  في تصرف خطير يعكس مدى استهتار حكومة معين عبد الملك بحياة   

عدن والجنوب بشكل عام كشفت مصادر عاملة في محطات الوقود عن وصول دفعة جديدة من البترول 

 .المغشوش والمضر بالسيارات والمركب

المتوفرة حالياً والتي تباع بسعر السوق السوداء، بأن كميات من البنزين بدأت   وقالت المصادر ان الكميات

طات بلون غريب لم يسبق أن استخدمه المواطنون لتموين مركباتهمتظهر في بعض المح . 

المصادر قالت إن هذا اللون المختلف لمادة البنزين التي ظهرت في عدن، يعني أن هذه الكميات التي وصلت  

غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وأنها كميات رديئة وغير صالحة لالستخدام ألن آثارها كارثية على  

لسياراتمحركات ا . 

وحذرت المصادر من أن هذه الكميات من البنزين ستدفع المواطنين إلنفاق مئات اآلالف من الرياالت إلنفاقها  

على إصالح محركات سياراتهم التي ستتأثر بشكل كبير بسبب رداءة البنزين الذين أدخلته السلطات إلى عدن  

ع الثائر ضدهالتغطية عجزها عن توفير المشتقات النفطية ولتهدئة الشار  . 

وكانت وسائل إعالم محلية في عدن قد أكدت أن هناك كميات من مادة البنزين يجري بيعها للمستهلكين، لكنها  

 كميات رديئة وغير صالحة لالستهالك وتؤثر بشكل كبير على أداء محركات السيارات حالياً ومستقبالً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجويةصنعاء تتهم التحالف بعرقلة الرحالت   

اتهم مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف التحالف السعودي باستمراره في عرقلة الرحالت   

 . الجوية

 .وأكد الشايف أن مطار صنعاء بكامل جاهزيته وال يوجد أي مبررات لتأخير الرحالت

لى مطار صنعاء،  وأشار إلى أن األمم المتحدة والمنظمات األخرى التزمت الصمت حيال عرقلة الرحالت من وإ

مؤكدا أن المنظمات األممية ال يعنيها فتح المطار أمام المواطن اليمني ألنها تتمتع بحرية استخدام المطار  

 .ورحالتها تصل بشكل متواصل

رحالت ستنفذ ابتداء من الغد وحتى األول من   4ولفت إلى أن هناك جدولة للرحالت من األردن وتم جدولة  

ت التي تم جدولتها تفيد المواطنين بشكل كبير وسيتم االستفادة من حمولتها بشكل كامل  يوليو، مبينا أن الرحال

 .على عكس الرحالت التي تمت سابقا دون جدولة

ونوه إلى أن استمرار جدولة الرحالت واإلعالن عنها يساعد في التخفيف من معاناة المسافرين وتسهيل  

 حجوزاتهم
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حضرموت…غضب عارم على  
 زيادة أسعار الديزل

يمارس الجنوبيون ضغوطا شعبية واسعة في إطار العمل  

على تحسين األوضاع المعيشية، وردع الضربات التي  

يتعرض لها الجنوب من قِبل المجلس الرئاسي وحكومة  

 .معين إلغراقه في األزمات

ومثل رفع أسعار الديزل أحدث صور األزمات المعيشية  

ا تتسبب في رفع أسعار مختلف  التي تفتك بالجنوب، كونه

 .السلع ال سيما التي تمس الواقع المعيشي بشكل كامل

لترا(    20في مدينة المكال، وصل سعر دبة البنزين سعة )

ألف لاير، وفي   25ألف لاير، وسعر الديزل  20نحو 

ألف لاير، وفي حضرموت   21سيئون بلغ سعر البنزين 

لاير  400ألفًا و 25بلغ السعر  . 

الجنوبيين على رفع أسعار الديزل هو جزء من  احتجاج  

حالة من الغضب تسيطر على كل المواطنين، من جراء  

تفاقم األزمات المعيشية في إطار حرب الخدمات المروعة  

 .التي زادت وتيرتها على مدار الفترات الماضية

تفاقم األزمات في الجنوب، استدعى دعوات ألن تتسع  

تنظيم احتجاجات في كل  حدة الغضب في الجنوب لتشمل 

أرجاء الجنوب، في محاولة لتشكيل حالة من الضغط على  

قوى صنعاء التي تحتل مؤسسات الجنوب بهدف تطهير  

 .تلك المؤسسات

 

 

 

 

استمرار اإلحتجاجات في عدن  
وقطع الطرقات المؤدية لقصر  

 المعاشيق 

محافظة عدن   مديريات  تتواصل اإلحتجاجات في 

والمنددة بتوفير الخدمات ووضع حل النهيار العملة  

وتوفير المشتقات النفطية والتراجع عن الجرعة الجديدة  

 .في أسعار الوقود

و قطع المحتجين كل الطرق المؤدية لقصر المعاشيق  

مطالبين بطرد الحكومة والمجلس الرئاسي من القصر  

 .لعدم استجابتهم مطالب المواطنين

ذلك وسط غليان شعبي كبير بسبب اإلنهيار  يأتي 

الخدمات وغالء األسعار التي تتجاهل الحكومة االلتفات  

 لها 

 

ثورة الجياع..احتجاجات مستمرة وقطع للطرقات  
 ومحاصرة المعاشيق 

  دخلت حركة ثورة الجياع في عدن خط اإلحتجاجات الناجمة عن معاناة حقيقية لم يلفت لها التحالف والمجلس الرئاسي

 معلنة انضمامها للثورة الشعبية المطالبة بحقوق مشروعة حرم التحالف منها المواطنين 

وقالت الحركة في بيان ناري صادر عنها لقد استبد بنا الغالء الفاحش وأرهقتنا عدم الالمباالة من قبل الحكومة 

لشرائية تعاسة وضنكا في العيش،  والمجلس الرئاسي، وزادنا اإلنهيار اإلقتصادي للعملة المحلية وتراجع قيمتها ا 

وفاقمت الجرعات السعرية الجديدة للمشتقات النفطية وزيادة الضرائب والرسوم على البضائع من أسى المواطنين  

والهم، في حين تظل الحكومة على ذات منوالها البعيد كل البعد عن حالة المواطن أو اإلحساس بما يكابده ويعانيه من  

بات رغيف الخبز يمثل مشقة على األسر المعدمةغالء وجوع شديد حتى   . 

واضافت داعية كل المحافظات اإلنتفاض في وجه الظلم الذي يمارسه التحالف عليهم: يا أبناء اليمن في عموم  

المحافظات من تعز إلى لحج والضالع وعدن وابين وسيئون وحضرموت والمهرة، لقد مضت سبع سنوات عجاف  

ود من التحالف السعودي اإلماراتي، لكن ما حصل هو التشظي والتشرذم والفقر وانهيار  ونحن ننتظر النعيم الموع

العملة وغالء األسعار وانتشار الفقر والبطالة، ومع ذلك يتابعون ما يجري بحق ابناء هذا البلد بمتعة وارتياح، ووصل 

وعدهم ويكذبون على شعب بأكمله دون   الحال بالسعودية واإلمارات إلى اإلعالن عن وديعة للبنك اليمني ثم ينكثون

 .خجل من مسؤول أو مواطن، في استهتار واضح باإلنسان اليمني عموما ودون تمييز

وأكدت: لم تكتفي السعودية واالمارات بالكذب على الشعب اليمني واالمتناع عن تقديم وديعة مالية للبنك بل منعت دولة 

لمنع انهيار العملة المحلية، وأكثر من ذلك تمنع توريد عائدات النفط   الكويت والدول األخرى من تقديم منحة مالية

 .اليمني الى البنك المركزي في عدن وتأخذها عنوة إلى البنك األهلي السعودي

ووجهت رسالة لألحرار: أيها األحرار في سهول البالد وسواحلها وصحاريها وفي مدنها وقراها ندعوكم للخروج  

بة شعبية غاضبة تعيد للمواطن حقوقه المهدرة والمسلوبة من سلطة ال يهمها سوى مصالحها الجماهيري الحاشد في ه

 .الضيقة ومكاسبها الشخصية، وتحالف يمعن في تجويع شعب بأكمله ويمارس الكذب عليه ويبيع له الوهم منذ سنوات

الناشطين ورجال اإلعالم والقنوات وارسلت رسالة للناشطين ووسائل اإلعالم حيث قال البيان: ومن خاللكم ندعو كافة  

الفضائية لمواكبة التظاهرات الجماهيرية الغاضبة في عموم المحافظات النتزاع حقنا المسلوب وكرامتنا المهدرة فلن  

ننتظر حتى نشاهد أبنائنا وأطفالنا وهم يموتون جوعا ونحن عاجزين عن الحصول على ثمن رغيف خبز أو قنينة حليب 

 .تسد رمقهم

الحركة انه تطالب بما يلي وأكدت : 

يونيو    23فإننا نؤكد للجميع بأن الزخم الجماهيري والخروج الشعبي الحاشد سيكون يوم الخميس القادم الموافق 

م وذلك للمطالبة الجماهيرية بالتالي2022 :- 

أمام العمالت األجنبية   وقف التدهور المرعب للقيمة الشرائية للعملة المحلية والعمل على إعادة االعتبار لها -أوال :

 .وعمل حلول اقتصادية عاجلة وناجعة تحد من نزيف انهيار اللاير اليمني

ثانيا : الحد من غالء األسعار وتدهور الوضع المعيشي الذي أثقل كاهل المواطن والمطالبة بزيادة ورفع المرتبات  

ر، ودفع مرتبات المتقاعدين، وإزالة الضرائب على األقل لمواجهة الغالء الفاحش في األسعا  %50بصورة عاجلة بنسبة 

 .والرسوم الجمركية األخيرة على السلع

كشف مصير عائدات النفط الخام الذي يتم تصديره من موانئ اليمن وتوريدها لحساب في البنك المركزي في   -ثالثا :

 .عدن، لرفد العملة المحلية وتوفير العملة الصعبة

ايقاف الزيادات السعرية التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتوفير المشتقات بشكل   رابعا :

 .دائم في المحطات الحكومية والخاصة
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تنظيم القاعدة يعلن عن مصرع  
 أحد عناصره في شبوة 

بدأ تنظيم القاعدة عملياته اإلرهابية رسميا في شبوة معلنا  

رسميا مصرع القيادي اإلرهابي يونس القشعوري، في  

 .محافظة شبوة

وقال تنظيم القاعدة، في بيان، إن يونس القشعوري، المكنى 

ب”أبوعلي” قُتل في اشتباكات مع قوات دفاع شبوة في  

 .عتق عاصمة المحافظة

مايو/أيار   12وسبق وأن أعلنت قوات دفاع شبوة في 

م، عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة يونس  2022

 .القشعوري في اشتباكات عنيفة مع قواتها في عتق

 

 

 

 

 

سياسي جنوبي: عدن تعيش  
خذالن مستمر والموت بشرف  
وكرامة أفضل من الموت بذل  

 ومهانة 

الجنوبي ياسر اليافعي على علق الصحفي والمحلل السياسي 

تردي األوضاع التي تشهدها العاصمة عدن واغراقها بشكل 

 .متعمد باألزمات

وقال اليافعي في تغريدات له على تويتر: عدن تعيش خذالن  

سنوات، وكل جرعات األمل تتالشى دون   8مستمر منذُ 

 .تحقيق اي نتيجة إيجابية 

وخاطب المسؤولين قائالً: إذا اردتوا عدن عاصمة مؤقتة  

لكل اليمن يجب ان تحظى بالرعاية الكاملة والميزانية  

 .الكافية والمضاعفة ويجب ان يشعر ابنائها بالفرق 

وتابع القول: مالم أعلنوها عاصمة مستقلة والناس قدها  

اصالً ميتة ميتة بكل الحاالت والموت بشرف وكرامة أفضل 

لموت البطيء بالذل والمهانةمن ا  . 

واشار إلى أن ما يحدث من استمرار اغراقها في األزمات  

امر متعمد والناس صبرت صبر ايوب ومع كل لحظة صبر  

 .تتضاعف معاناتهم ويغلق باب األمل

واضاف: ال الوعود نفذت وال االلتزامات تم الوفاء بها وال 

ا كان وفي  من يتحدث بحب هذه المدينة ويشيد بانتصاراته 

لها، والمواطن هو من يدفع الثمن وال يعرف الى متى  

 .يستمر هذا الوضع

 

الشعب يبدأ انتفاضته.. الجنوب على فوة 
 بركان بسبب حرب الخدمات 

عاد زخم االحتجاجات يظهر في الجنوب مجددا، بما يعكس حجم النفور الشعبي من حرب الخدمات التي    

ةيتعرض لها الجنوب منذ فترة طويل . 

بمدينة كريتر في العاصمة عدن، حيث طالب عشرات    الفعالية االحتجاجية خرجت في منطقة شعب العيدروس

 .المتظاهرين، أمام مقر المؤسسة العامة للمياه، بإيجاد حلول لألزمة نقص المياه وانقطاعها عن المنطقة

ويشكو المواطنون في شعب العيدروس، من انخفاض منسوب المياه عن منطقتهم بشكل حاد وعدم إيصال  

بتحسين الخدمة الماء إلى المنازل رغم الوعود . 

كما أعرب المحتجون، عن االستياء من أداء مؤسسة المياه نتيجة استمرار المعاناة من أزمة المياه دون  

 .وضع الحلول والمتطلبات للحد من تدهور األزمة

عودة االحتجاجات للجنوب مرة أخرى تعكس حجم األعباء التي تحاصر الجنوبيون من جّراء حرب الخدمات،  

ن األوضاع المعيشية تقوم على فوهة بركان قد تنفجر بين لحظة وأخرىبما يعكس أ  . 

تشهد كل القطاعات الخدمية حالة من التردي غير المسبوق، ال سيما قطاع المياه وقطاع الكهرباء، وقد جاءت  

 .أزمة الوقود المستعرة لتفاقم من تلك األعباء بعدما خرجت أغلب المحطات عن العمل

لتًرا   20قات النفطية في العاصمة عدن ارتفاعا كبيرا، حيث بيع “صفيحة” الوقود سعة وسجلت أسعار المشت

لاير   800ألفًا و 26في محطات العاصمة بنحو بسعر  . 

هذا االرتفاع الكبير جاء متعمدا بعدما شهدت العاصمة في األيام الماضية، أزمة حادة في انعدام الوقود، في  

في هذه المرحلةخطوة جاءت للتمهيد برفع األسعار  . 

وكان من المتوقع أن تكون هذه التسعيرة الجديدة بمثابة خطوة جديدة نحو تأزيم الوضع المعيشي في الجنوب  

على نحو مرعب، وذلك في كل المجاالت، بما في ذلك أسعار السلع الغذائية وتعريفة المواصالت وغيرها من  

 .القطاعات التي تمس أمن الجنوب

 

 

 

 

 

 

احتجاجات وقطع الطرقات واحراق لالطارات تشهدها 
 مدينة عدن

تشهد في هذه اللحظة مدينة عدن احتجاجات عارمة تمثلت بقطع الطرقات الرئيسية واحراق اإلطارات غضبا  

 .على تردي الخدمات وانهيار العملة وارتفاع األسعار و مطالبين بطرد الحكومة والمجلس الرئاسي

المواطنين ليومين    وصعد المواطنون من احتجاجاتهم بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم االكتراض بخروج

 .متتاليين للمطالبة بتوفير الخدمات وعلى رأسها الكهرباء حيث يعانون من ارتفاع درجة الحرارة

للدبة ذات   25800وكانت شركة النفط قد زادت ايضا من معاناة المواطنين برفع سعر البنزين وصوال إلى 

لترا 20 . 

دمات وسط تجاهل التحالف والمجلس الرئاسي لهذه  ويعاني ابناء الجنوب من غالء األسعار وانعدام الخ

 المعاناة 
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تواصل اإلحتجاجات في عدن  
ودعوات لقطع الطرق الرئيسية  

 غدا األثنين 

يواصل ابناء عدن احتجاجاتهم المنددة بتوفير الخدمات أو  

طرد الحكومة والمجلس الرئاسي بعد تجاهلهم معاناة  

 .المواطنيين

  وخرج المئات من أبناء مدينة عدن في حي شعب العيدروس

للمطالبة بتوفير المياه ومعالجة مشكلة الكهرباء في  

 .المنطقة

وهتف المحتجون بشعارات مناوئة لـ“المجلس الرئاسي”  

وحكومة معين، نددوا خاللها باستمرار تدهور أوضاعهم  

المعيشية نتيجة انهيار العملة وانعدام الخدمات األساسية،  

معاناة في ظل تجاهل وأهمال مجلس القيادة وحكومة معين ل

 .المواطنين 

وفي ذات السياق دعا الشباب القائمين على الثورة إلغالق  

الطرق في عدن بدءا من خط الجسر وجولة كالتكس و  

جولة السفينة وجولة العاقل المعال غدا األثنين ضمن  

 .التصعيد الثوري الذي يعد له المحتجون

 
 
 
 
 
 
 

الجنوب على صفيح 
ساخن…احتجاجات تقطع الشوارع  

طرقات في معظم المحافظاتوال ” 

تشهد محافظات الجنوب وعلى رأسها العاصمة عدن  

احتجاجات غاضبة نتيجة تدهور الخدمات وارتفاع  

وتجاهل الحكومة والتحالف لمعاناتهم  األسعار . 

و خرج اآلالف من المواطنين عصرا وليل أمس في  

احتجاجات عارمة بعدن قطعو خاللها الطرقات واحرقوا  

رفعوا شعارات تندد برحيل الحكومة والمجلس  اإلطارات و

الرئاسي من عدن لعدم تقديمهم الخدمات و خفض األسعار  

ونهجهم نهج الحكومات السابقة في الفساد ونهب  

 .الممتلكات 

وفي الحوطة بمحافظة لحج خرج المواطنين في مظاهرات  

 قطعوا خاللها طريق عدن لحج بمنطقة صبر 

طون دعوات لعصيان  وفي محافظة حضرموت تداول ناش

مدني شامل واقفال الدوائر الحكوميه اليوم األثنين في  

 .مناطق اديس والشرج بالمكال 

يأتي ذلك بعد فشل المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية 

 .في تقديم الخدمات وخفض األسعار و تحسين االقتصاد

 

وحكومة معين   حصار خانق يفرضه اإلنتقالي
 على ابناء سقطرى 

شن سياسي واكاديمي من ابناء سقطرى هجوما شرسا على المجلس اإلنتقالي المسيطر على جزيرة سقطرى  

 . متهما إياه بخذالن ابناء الجزيرة ومحاصرتهم

وسخطه من الالمباالة التي تبديها   و عبر الناشط السياسي األكاديمي د.باسم جالل السقطري عن امتعاظه

الحكومة الشرعية وسلطة األمر الواقع في سقطرى ممثلة بالمجلس االنتقالي إزاء “الحصار الخانق” الذي  

يتعرض له المواطن السقطري في الجزيرة الذي صار معزوال تماما عن العالم بسبب ارتفاع قيمة تذكرة السفر  

شرائها في الغالب، حد قولهوعدم الحصول عليها أو القدرة على  . 

جاء ذلك في منشور للناشط السياسي األكاديمي د. باسم جالل السقطري على صفحته في الفيسبوك حيث قال  

أبناء سقطرى الذين يطالبون بفك الحصار عن جزيرة   “جالل” مستنكراً ما يحدث: “كثير هم إخواننا من 

والر وال تجدها، وهذا يعد حصارا خانقا بالفعل، وقدرة  د 200سقطرى، حيث وصل سعر التذكرة إلى أكثر من 

 .”الناس على السفر غير مقدور عليها

مسؤولية حصار الجزيرة وأبنائها الحكومة الشرعية ممثلة   وحمل الناشط السياسي األكاديمي السقطري 

  –كما قال   –( الذي )المحسوب على االنتقالي برئيس الوزراء د.معين عبدالملك ووزير النقل عبدالسالم حميد 

ألف نسمة، حسب قوله،   150هو المسؤول المباشر عما يحدث لسقطرى وأهلها من حصار، والبالغ عددهم 

 .”والذي قال إنهم “محاصرون في صخرة كبيرة وسط المحيط

الجزيرة وعزل أبنائها عن بقية محافظات   كما ألقى د. باسم جالل السقطري بالمسؤولية أيضاً عن حصار 

د على الوزير ابن الجزيرة اللواء سالم عبدهللا السقطري، الذي قال “هو أكثر وزير يعرف بمعاناة أهله،  البال

 .”ولكن لألسف لم نره يحرك ساكنا

وقال الناشط السياسي واألكاديمي السقطري د. باسم جالل في ختام منشوره: “يتضح من هذا أن الشرعية  

االنتقالي المسيطر ال فائدة منه هو اآلخر بل زاد فوق الوجع وجعين وجربناها لم نستفد منها الكثير، كذلك ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

طارق عفاش يتقدم في المناطق المطلة على باب 
 المندب ويواصل تحشيد ابناء ابين ضد اإلنتقالي

يواصل مجلس القيادة الرئاسي وبتخطيط طارق عفاش والسعودية استهدافه للمجلس اإلنتقالي الجنوبي  

 .والسعي بخطوات عسكريه ميدانيه تقليص نفوذ اإلنتقالي وكسر هيمنته على

جاء ذلك من خالل عمليات التحشيد الذي يقوم بها طارق عفاش والسعودية في أبين ولحج الستقطاب أكبر قدر  

بناء الجنوب واعدادهم لمواجهة اإلنتقالي الجنوبي وقواتهمن ا  . 

وفي االيام الماضية حاولت قوات طارق عفاش األنتشار في طور الباحة والضباب وراس العارة والمناطق  

 .المطلة على باب المندب واستبعاد قوات اإلنتقالي القريبة من هذه المناطق

الرئاسة بمافيه طارق عفاش الذي كلفه العليمي سريا بتولي    مصادر عسكريه أكدت ان السعودية كلفت مجلس

 .الجانب العسكري تجهيز قوات من أبناء الجنوب تفوق قوات اإلنتقالي الجنوبي من سهولة السيطرة عليه

يأتي ذلك وسط صمت اإلنتقالي عن مايحدث من تحركات وتحشيدات البناء الجنوب في أبين ولحج لضربهم  

نيبقوات الحزام األم . 
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بسبب ارتفاع أسعار الوقود في  
عدن…دكتور وأكاديمي جنوبي  

 يعرض سيارته للبيع 
بسبب ارتفاع اسعار الوقود في محافظة عدن عرض الكتور 

واالديب مبارك سالمين سيارته للبيع بعد عجزه    والكاتب

 عن توفير الوقود لها 

صباح اليوم بارتفاع اسعار الوقود  وقال سالمين انه فوجى

الف26الى 19من  . 

واضاف شارحا ماحدث: “نهضت اليوم مبكرا بسبب انقطاع  

الكهرباء لساعات طويلة في الليل العدني الحار , ابحث عن 

كي أذهب   بترول للسيارة أوالبابور كما نسميها في عدن 

لترا قد   20للكلية غدا ….فوجئت بأن سعر الجالون سعة 

لاير أي مايعادل أكثر من نصف راتب   26000بح ب أص

, فعدت ولسان حالي يلهج خريج الجامعة   : 

 بع ” بابورك “’ … يادكتور 

 , أو بع بيتك , فمرتبك اليوم اليكفي لوقود السيارة

 , بع دكانك إن كان لديك

 بع ماشئت , وابدأ بمزاد علني للبابور 

ك لكن أياك أن تبيع قلمك , أياك أن تبيع صوت   

 صوت العز وصوت المجد , بيت الشرف العالي 

 . بع ماشئت ولكن أياك لسانك

 

 

 

 

 

محطة كهرباء حضرموت تخرج عن  
 الخدمة 

خرجت محطة كهرباء حضرموت الحكومية عن الخدمة 

نهائيا نتيجة انعدام الوقود عن المحافظة التي صدرت  

حكومة معين عبدالملك منها قبل أسبوع اثنين مليون برميل 

 .ليتم نهب قيمته لصالح الفاسدين والتحالف

وقالت مصادر محلية ان محطة الكهرباء في حضرموت  

حر شديد تشهده مديريات  خرجت بالكامل عن الخدمة وسط

 .المحافظة

ويعكس ذلك الفشل الذي يالحق مجلس القيادة الرئاسي  

والتحالف بعدم قدرته على توفير ابسط الخدمات مثل  

الكهرباء للمواطنين في حين يسهل عليهم استخراج النفط  

 .ونهبه

 

أزمة النفط تعصف بالجنوب.. ودعوات لسحب 
 البساط من المجلس الرئاسي

الجنوب أزمة خانقة على مستوى القطاع النفطي،في ظل النقص الحاد من المعروض أمام المواطنين،  يعيش  

 .وسط سطو متواصل على ثروة الجنوب 

وشكا جنوبيون، وفق روايات ناشطين، من نقص شديد في المشتقات النفطية، ما دفع عددا كبيرا من المحطات  

 .إلى إغالق أبوابها أمام المواطنين 

النقص الحاد، عن اصطفاف عدد كبير من السيارات أمام محطات الوقود، في ظل عجز حاد عن   أسفر هذا

 .تدبير احتياجاتها

لاير للتر   1290لاير للدبة، بما يوازي  800ألفًا و 25في السياق، أفاد خبراء بارتفاع سعر دبة البترول إلى 

قان في األزمات المعيشية في إطار حرب الخدمات  الواحد، بما ينذر بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا في االحت

 .التي يتعرض لها الجنوب منذ فترة طويلة

وال توجد أي أسباب منطقية نحو ارتفاع أسعار الوقود في الجنوب، وذلك بالنظر إلى أنه بلد منتج للطاقة، كما  

فع األسعارأن األسعار العالمية تمضي نحو االنخفاض، ومن ثم فليس من المنطقي أبدا أن ترت . 

إال أّن السبب الرئيسي في تفاقم أزمة النفط في الجنوب، يعود أن قوى الشمال الممثلة حاليا بالمجلس الرئاسي  

تتوسع في جرائم السطو على تلك الثروة، وتعمل على تجفيف منابع وآبار النفط في كل أرجاء الجنوب سواء  

المناطق الزاخرة بالنفطفي مصافي عدن أو حقول شبوة وحضرموت وغيرها من   . 

هذا الوضع المقبل قاد الجنوبيين إلى المطالبة بسحب البساط من تحت أقدام المليشيات حزب اإلخوان  

 والعفافيش الممثلين بالمجلس الرئاسي ، وإقصاء هيمنتها عن كل حقول النفط في الجنوب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يكشف سبب مقاطعته لمؤتمر السويد  اإلنتقالي  
الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، حقيقة   كشف علي

 ما جرى تداوله في وسائل التواصل االجتماعي حول مقاطعة المجلس للمنتدى، 

وقال الكثيري لـ»الشرق األوسط«: »نعم، اعتذرنا كمجلس انتقالي جنوبي عن عدم المشاركة في منتدى  

هنا رسالة عبر اإلدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس إلى بير أولسون فريده، المدير العام  اليمن، حيث وج

لسالم في اليمن  لألكاديمية السويدية )فولك برنادوت(، ثّمنا فيها دور مملكة السويد ووزارة خارجيتها إلحالل ا

ى، والجنوب والمنطقة، وأبدينا فيها اعتذارنا عن عدم المشاركة في المنتد  

واوضح الكثيري ان سبب مقاطعة االنتقالي للمنتدى اليمن الدولي في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك  

بسبب اضطالع مركز صنعاء للدراسات في التحضير له وإدارة فعالياته، حيث إن المركز المذكور قد أسهم في  

ه مواقف مناوئة لقضية شعب الجنوب إذكاء الصراع وتمزيق النسيج المجتمعي، فضالً عن عدم حياديته وتبني . 

واشار انه سبق لإلدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس أن عبرت عن الموقف ذاته خالل لقاء تم مع  

مبعوث مملكة السويد بيتر سيمبني، أواخر شهر مارس )آذار( الماضي، وموقفنا هذا يشمل أي فعاليات يكون  

ها وإدارتها المركز المذكور مشاركاً في التحضير ل . 

 

 


