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م 2202 \ 12 \  24  الثمانون و الرابع لعددا  

حكومة معين توقف رواتب قوات 
 اإلنتقالي الجنوبي

 

صفقة فساد برعاية المحافظ ابن 
 الوزير

 

وثيقة…في الوقت الذي يعلن عجزه 
عن صرف المرتبات ، العليمي 

مليون دوالر لنجله 10يصرف   
االنتقالي يمنع انعقاد قمة نسوية في  

عدن تقام سنوياً وتشارك بها نساء 
يصفها بالمشبوهةمن خارج اليمن و  
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

عدن…المواد المخدرة تباع في 
 أسورة المدارس

 



 
               

 

 2صفحه 

االنتقالي يمنع انعقاد قمة نسوية 
في عدن تقام سنوياً وتشارك بها  

يصفها  نساء من خارج اليمن و
 بالمشبوهة 

منع المجلس االنتقالي الجنوبي إقامة المؤتمر النسوي  

النسائي السنوي الذي يعقد للمرة الخامسة في مدينة عدن، 

 .والذي يضم تمثيل نساء اليمن من مختلف المناطق

ووصف االنتقالي هذه القمة بالمشبوهة رغم أنها تضم  

ناشطات حقوق اإلنسان في اليمن من كل المناطق اليمنية  

حضور ممثلين دبلوماسيين وآخرين عن األمم  كما تشمل 

المتحدة والمنظمات الدولية، األمر الذي أثار استياء منظمي 

القمة بشكل كبير ودفع بمكونات جنوبية أبرزها الحراك  

الثوري لالحتجاج على هذا التصرف الذي أقدم عليه  

االنتقالي في عدن بمنعه إقامة الفعالية التي تعقد مرة كل  

الخامس على التواليعام للعام  . 

وقالت القيادية في الحراك الجنوبي والناشطة بالمجال  

الحقوقي، عفراء الحريري، إن حكومة التحالف أوقفت  

رعايتها لعقد هذه القمة السنوية التي تحضرها شخصيات  

نسوية بارزة من خارج اليمن، لكنها أكدت في مقال نشرته  

القمة أن الجهات  بموقع إخباري احتجاجاً على منع انعقاد 

الرسمية في عدن منحت اإلذن والموافقة الرسمية النعقاد  

القمة من وزير الشؤون االجتماعية ومحافظ عدن ووزارة  

التخطيط والتعاون الدولي لكن منع االنعقاد صدر عن قوات  

المجلس االنتقالي ومن دون إصدار قيادة االنتقالي أي أمر  

 .صريح بمنع القمة

نتقالي الذي بعث رسالة للمبعوث األممي  وجاء اعتراض اال 

لليمن رافضاً عقد هذه القمة بسبب تسميتها )اليمنية( في  

حين كان االنتقالي يريد القمة أن تقتصر فقط على نساء 

 .الجنوب فقط

عدن…احتجاجات غاضبة تقطع  
 شوارع المدينة 

شهدت عدن اليوم السبت احتجاجات غاضبة قطع خاللها  

تنديدا بتدهور  المحتجون الطرق الرئيسية في المدينة 

 . األوضاع المعيشية 

وأضرم المحتجون النار باإلطارات وقطعوا طريق التسعين  

يرية المنصورة , ومنعوا مرور السيارات والمركبات في مد  

. 

وتصاعدت االحتحاحات الشعبية ضد التخالف واالنتقالي  

وحكومة معين في ظل استمرار الوضع االقتصادي وإنهيار  

 .العملة المحلية

 

الرئيس ناصر: التحالف مع الوحدة أو مع  
 االنفصال ؟

حمد الرئيس علي ناصر م  

لعب التحالف بذكاء على التناقضات ونبش كل الثارات والخالفات القديمة واستخدمها للذهاب باليمن الى الفراغ  

 والالشي الى بقايا دول يمكن إدارتها ببساطة وخضوع تام 

ة  في البداية لعب التحالف على وتر الوحدة والحفاظ على الدولة اليمنية وحدودها الدولية واإلقليمية واستعاد

الشرعية!! وأكد على هذه العبارات في المبادرة الخليجية وملحقاتها وظل يوهم الراغبين في بقاء الدولة  

 والوحدة ويقوم بتخديرهم باستمرار حتى قضى على الدولة وجيشها ورمزيتها في الشمال والجنوب 

ا ببعض وعمق الثارات  ثم اتجه الى استخدام الفتة الجنوب ودمر نسيج الجنوب وضرب قواه العسكرية بعضه

القديمة بين الضالع وأبين وبين الضالع وشبوة وبحجة القضاء على من يحلم بالوحدة وأوجد في نفس الوقت  

شرخا يمكن أن يواصل استخدامه في حال صدق أصحاب االنفصال وفكروا في بناء دولة جنوبية حقيقية فهو  

ب الطرف المتوهم إن التحالف دعمه وقصف  جاهز ليدعم الطرف الذي ضربه اليوم في وقت الحق ويضر

 !! خصومه ألجل االنفصال

 المشكلة أن كل األطراف قبلت التخدير وحققت هدف التحالف وبنفس األخطاء

 لم يكن بيد الشرعية أي ضمانات تضمن لها مصداقية ما يقوله التحالف ولهذا قضى عليها ودمرها وهي تنظر

وليس بيدهم أي ضمانات تضمن لهم مصداقية التحالف وأنه فعال   واآلن يأتي الدور على عشاق االنفصال

 !! سيسمح بدولة حقيقية في عدن

التحالف نبش الخالف الجمهوري الملكي في الشمال ثم الخالف الشافعي الزيدي وأحيا هذا الثأر وسمح  

مع المملكة المتوكلية   للملكيين الزيديين باالنتقام من الجمهوريين والشافعية هناك. وال ننس وقوف السعودية 

 في حربها مع الجمهورية في الستينات ومنح الجنسيات واالمتيازات ألسرة اإلمامة الى اليوم 

( لالنتقام من الجيش الجنوبي الذي هاجمها في   94وبالمقابل ال ننس كيف غدرت الرياض بالبيض في حرب  

 (!!الثمانينات

يضرب في النسيج االجتماعي الجنوبي ويضرب قوة   وفي الجنوب نبش خالفات الجنوب والشمال ثم اآلن

والعجيب أن الكل قبل التخدير ومصدق   86الجنوب في أجنحة الضالع وشبوة وأبين على نفس تقسيمات حرب 

 !! أن التحالف سيجعل من عدن جنة الجنوب العربي

في االستقبال والتعاطي  حاول البيض التحرك نحو السعودية مع بداية االضطرابات في اليمن ولكن وجد برودا 

الرسمي فقال كلمة حق ثمينة ليت مراهقي السياسة ينتبهون لها: قال الجماعة ال ينسون ثاراتهم،، أنا كنت  

 .المسؤول األول عن الهجوم الذي وجهناه ضد القوات السعودية المتاخمة لحضرموت !! الجماعة ما نسوا

عم الديمقراطية والحريات ال في بالدها وال في أي دولة أخرى فاقد الشئ ال يعطيه ال توجد دولة في التحالف تد

 .، فبأي عقل نحن نفكر بأنهم جاؤوا ليصنعوا منا دولة حقيقية تنعم بالحرية

ال يملك عقله من يتوهم لمجرد الوهم أن للتحالف مصلحة في بناء دولة قوية في عدن ! االستقرار واالزدهار  

تها العالمية هذا خطر ساحق على موانئ دبي وبير علي في عدن وعودة موانيها لتحتل مكان  

 مجرد نصف عقل 

 يكفي لنقتنع بأن التحالف يعبث بالحوثي واالنتقالي وما تبقى من الشرعية ؟؟

 كلهم سالحهم من التحالف ؟؟

أما الشرعية واالنتقالي الذين يتقاتلون اآلن في شبوة فسالح الطرفين من التحالف، هذا معروف ورسمي وال 

 .ينكره التحالف وال أي طرف

الذين ندموا عندما صدقوا أن التحالف جاء الستعادة الشرعية يجب أن يكون ندمهم عبرة لمن يصدقون اليوم  

 أن التحالف جاء لبناء دولة في الجنوب 

 :جواب سؤال العنوان

حقيقية تخرج عن  في المطالبة بدولة  2011التحالف جاء للقضاء على أي مصدر قوة قد يتكرر بسببها مشهد 

هيمنة السعودية ، ال يهمه انفصال وال وحدة وال جنوب وال شمال ، الهدف إخضاع الجميع وإضعاف الجميع  

 .من خالل ضرب الكل بالكل

 



 
               

 

 3صفحه 

شبوة..اإلنتقالي يبدأ تصعيد جديد  
 ضد قوات اإلخوان شرق عتق 

بدأ اإلنتقالي الجنوبي تصعيد جديد ضد مليشيا اإلخوان  

 .المتمركزة شرق مدينة عتق بشبوة

ومة من اإلنتقالي  وقالت مصادر أن قبائل شبوة المدع

الجنوبي تمكنت مساء اليوم الخميس، من السيطرة على  

أول نقطة عسكرية تابعة لمليشيا اإلخوان اإلرهابية في  

 .منطقة عارين بمديرية عرماء 

ساعة لمغادرة  48وكانت القبائل أمهلت المليشيا اإلخوانية 

المنطقة بعد استحداث عناصر وقوات تتبع تنظيم إخوان  

اليمن معسكراً في عارين ما أثار مخاوف أبناء القبائل من  

االنهيار األمني ومؤامرات التنظيم اإلرهابي وأفراده  

ي  المتمردين، وأقاموا منذ أسابيع بنصب مخيم اعتصام ف

 .عرماء

 

 

 

 

 
 
 

 

انتحار امرأة قرب مدينة إنماء  
 السكنية بعدن 

نتيجة الوضع المعيشي الصعب و تجاهل المجلس الرئاسي 

والحكومة لمعاناة الناس انتحرت امرأة في العقد  

من عمرها بمدينة المرسى المجاورة لمدينة انماء  السادس 

 . اليوم الجمعة

وقالت مواطنون ان امراة في العقد السادس من عمرها  

 . رمت بنفسها من شرفة الدور الخامس 

ت المرأة عقب سقوطها الى األرض حيث حاول  وتوفي

 . مواطنون منع سقوطها لكنها كانت اسرع في السقوط

 

وثيقة…في الوقت الذي يعلن عجزه عن صرف  

مليون دوالر لنجله  10المرتبات ، العليمي يصرف    

يوجه فيها شركة مصافي عدن بدفع   كشفت وثيقة مسربة لوزير النفط والمعادن عبدالسالم باعبود 

مليون دوالر لنجل الرئيس رشاد العليمي 10مبلغ  . 

من باعبود إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن مطلع شهر أكتوبر الماضي بصرف الوثيقة المسربة  10 

جلس القيادة  والتي أوضح خاللها أنها استنادا إلى توجيهات رئيس م ماليين دوالر لعبدالحافظ رشاد العليمي 

 .الرئاسي

هذه الوثيقة التي كشفت عن جزء من الفساد الذي يمارسه العليمي والمقربين منه تأتي بعد يوم واحد من  

 .مقابلة العليمي مع قناة العربية والتي اكد فيها عدم قدرة حكومته على صرف مرتبات الموظفين

ذي بدأه منذ توليه الرئاسة واهتمامه باقاربه دون  وتعد هذه الوثيقة كافية الدانة العليمي وتأكيد فساده ال 

 .اكتراثه بحال المواطنين والموظفين المعانين من ارتفاع األسعار وانعدام الراتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لسطوه على محل صرافة..محكمة في عدن تصدر  

 حكما ضد شالل شائع 

كشفت مصادر قضائية ان المحكمة القضائية في عدن اصدرت حكما ضد مدير مكافحة اإلرهاب  

 .في عدن العميد شالل شائع بسبب قيامه بالسطو على محل صرافة

أن حكماً صدرت ضد رئيس مكافحة اإلرهاب في قوات المجلس االنتقالي الجنوبي ، شالل     و اكدت المصادر

يين الرياالت التي نهبها من محل صرافة في مدينة عدنشائع، تضمن إلزامه بتسليم مال  . 

وقال رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، القاضي يحيى محمد السعيدي، في مذكرة وجهها إلى  

شائع، إن عليه تنفيذ قرارها بإعادة الوضع المادي لشركة الخالدي للصرافة وكافة أموالها التي بحوزة مكافحة  

 .اإلرهاب

ة على ضرورة سرعة تسليم كافة المضبوطات الخاصة بشركة الخالدي للصرافة، وكانت قوة تابعة  مشدد

بحق المواطنين نهبت ماليين الدوالرات والرياالت   لمكافحة اإلرهاب المتهمة بإرتكاب انتهاكات وجرائم بشعة

 .السعودية من شركة الخالدي للصرافة، بمزاعم تمويلها لإلرهاب

 

 



 
               

 

 4صفحه 

وفد بربطاني في مهمة تفكيك 
 قوات اإلنتقالي بالجنوب

كشفت مصادر مطلعة عن مخطط يقوده الرئيس رشاد العليمي  

لتفكيك قوات المجلس اإلنتقالي الجنوبي بتنسيق بريطاني وموافقة 

التحالف العربي من  . 

وقالت المصادر ان هدف المخطط الذي ينفذه ضباط بربطانيين نزع  

مركز القوة في المجلس االنتقالي الجنوبي وافراغة من ذراعة  

العسكرية ، وذلك من خالل انفراد العليمي بقرار دمج القوات 

ووضعها تحت سيطرته واستخدام سياسة التجويع والترهيب 

لتابعة لالنتقاليوالترغيب ضد القوات ا . 

ونقلت وسائل إعالم رسمية عن رئيس هيئة االستخبارات بقوات  

معين، أحمد محسن اليافعي، قوله إنه كلف من قبل وزيرا الدفاع  

والداخلية في حكومة معين بتسليم وفد عسكري بريطاني ملفات  

 .األمن والجيش

حرية وكان اليافعي التقى في عدن بالوفد الذي يترأسه مستشار الب

البريطانية جايمز ادورد، وبمشاركة مستشارة الملحق العسكري 

وسكرتير أول السفارة ، وناقش اللقاء الذي عقد في مقر وزارة 

الدفاع بعدن الملفات األمنية والعسكرية الشائكة والزيارة  

البريطانية تمهد لزيارة مرتقبة يقودها السفير البريطاني لدى 

بمعية وفد عسكري وأمني بريطاني  اليمن، ريتشارد اوبنهايم،  

 .رفيع

كما تعد التحركات البريطانية ضمن خطة تهدف لتسليم المملكة  

المتحدة الملفين األمني والعسكري خصوصا وأنها تأتي في أعقاب  

إعالن رشاد العليمي، رئيس سلطة الرئاسي، في مقابلته األخيرة 

ألمنية التابعة  مع قناة الحدث، الفاء بند دمج الفصائل العسكرية وا

 .في مناطق سيطرة حكومته واستبدالها بغرفة عمليات مشتركة

 

 

 

 

ا  ل ام ش  

احتجاجا على اعتقالهم بصورة تعرفية بدأ عشرات المعتقلين في   

بمدينة عدن، اضراباً عن الطعام من اليوم    لإلنتقالي  سجن تابع

الخميس عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم دون قضايا والمعاملة  

 . الال إنسانية التي يتعرضون لها

 .وأوضحت المصادر إلى الخارج

ويقبع المئات من المعتقلين في سجون االنتقالي وتمارس مختلف  

 أساليب التعذيب 

منتدى عدن يدين انتهاك طارق عفاش شرف  
 فتيات عدن عبر منظمة اماراتيه 

تمارس االنتهاك   ادان منتدى ابناء عدن ممارسة طارق عفاش اعمال اجرامية عبر منظمة حقوقية اماراتيه

 .بشرف فتيات عدن والجنوب معتبرا المنتدى ذلك خطيرا للغاية بالنسبة لمستقبل الفتيات

 :نص البيان

 يدين منتدى ابناء عدن األعمال اإلجرامية التي تمارسها منظمة

ية  ميون لحقوق اإلنسان التي انشئها طارق محمد عبدهللا صالح والممولة من جهاز االستخبارات اإلمارات

والتي ترتكب الجرائم بحق الفتيات البريئات من خالل السفر بهن إلى االمارات والى خارج اليمن للنيل من  

 عفتهن وتصويرهن واجبارهن على امتهان الدعارة واعدادهن للعمل لصالح المخابرات االماراتية 

 . في األراضي اليمنية 

ارسها منظمة ميون لحقوق اإلنسان تحت مسمى منظمة  كما يدين منتدى ابناء عدن األعمال اإلجرامية التي تم

 حقوق اإلنسان والحقوق والحريات و تنتهك حق النساء اليمنيات 

 .تحت هذه المسميات

ويحذر منتدى ابناء عدن األجهزة األمنية في الجمهورية اليمنية من تشكيل جهاز االستخبارات اإلماراتية عدة  

وحقوق المرأة وحقوق النساء واالطفال للعمل وفق أجندة   منظمات نسائيه تحت مسمى حقوق اإلنسان

باستدراج الفتيات إلى االمارات وعدة دول من أجل تشغيلهن بعدة اعمل مخله بالشرف وتشارك في األعمال  

 العسكرية كرصد االحداثيات وتغطية جرائم العدوان ضد المرأة اليمنية 

ي صنعاء بمتابعة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع  كما يطالب منتدى ابناء عدن وزارة حقوق اإلنسان ف 

المدني التي تعمل في الجمهورية اليمنية خصوصا في صنعاء والتي تعمل على انتهاك حقوق اإلنسان من  

خالل االستيالء على مخصصات الفقراء من أموال وغذاء وأخذا األموال من الدول األخرى ومنظمات المجتمع  

 المدني في الخارج 

لك تكون هذه المنظمات منتهكة لحقوق اإلنسان والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه وبد . 

كما يطالب منتدى ابناء عدن األجهزة األمنية بإحالت النساء المتواجدات في العاصمة صنعاء والتي يعملن  

نور الجروي ضمن منظمة تحالف النساء من أجل السالم المنظمة الماسونية والتي ترأس فرعها في اليمن  

الفأرة خارج اليمن والتي تقوم باستغالل النساء واجبارهن على تسجيل مقاطع مرئية التهام النظام في  

العاصمة صنعاء بارتكاب الوقائع الغير صحيحة مقابل مصاريف شهرية ومبالغ مالية مدفوعة من جهاز  

ة بسبب الحرب التي تشنها دول الخليج  المخابرات االماراتية .مستغلة بذلك احتياجات النساء وظروفهن السيئ

 .والسعودية ضد الشعب اليمني 

كما نطالب المجتمع الدولي بالوقوف الجاد أمام االنتهاكات التي تمارس ضد النساء اليمنيات وحقوقهن من  

قبل مرتزقة االمارات والسعودية في المناطق التي تسيطر عليها واألعمال اإلجرامية التي تتمثل باغتصاب  

لنساء واختطاف الفتيات وطالبات جامعيات ويدعوا منتدى ابناء عدن كافة منظمات المجتمع المدني الدولية  ا

واليمنية لالطالع على المعلومات من خالل زيارة العاصمة صنعاء للتأكد عن عدم صحة المعلومات التي  

اإلماراتية وفي مقدمتها منظمة  تروج لها المنظمات الحقوقية واإلنسانية التي تمولها أجهزة االستخبارات  

 .ميون لحقوق اإلنسان ومنظمة تحالف النساء من أجل السالم في اليمن الممولة من االستخبارات اإلماراتية 

كما يدعوا منتدى ابناء عدن جميع المنظمات في اليمن خصوصا في العاصمة صنعاء الى عقد مؤتمر لفضح  

ولة من العدوانوادانة جرائم العدوان وفضح المنظمات المم  . 

كما يطالب منتدى ابناء عدن وزارة الخارجية بالتخاطب مع المنظمات الدولية بعدم التعامل مع المنظمات  

 .المشبوهة

ويطالب منتدى ابناء عدن وزارة حقوق اإلنسان في العاصمة صنعاء ووزارة الشؤون االجتماعية . بمحاسبة  

ى حقوق اإلنسانالمنظمات التي تمارس اعمال مشبوهة تحت مسم . 
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معلمو المدارس في سرار يافع  
 يهددون بتعليق الدارسة 

هدد معلمو مديرية سرار يافع بتعليق العمل في المدارس  

 حال استمرار عدم صرف مستحقاتهم المالية 

معلم متعاقد بمكتب التربية بمديرية   150ووقع أكثر من 

بمدارس المديرية سرار يافع محافظة أبين على تعليق العمل 

في حال عدم صرف مستحقاتهم المالية لشهري نوفمبر  

 .وديسمبر من العام الجاري خالل ُمّدة أقصاها خمسة أيام

جاء ذلك في مذكرة وجهوها لمدير مكتب التربية والتعليم  

تحصلت “عدن الغد” على نسخة - بالمديرية،اليوم األربعاء، 

عاقدون لدى مكتب  قالوا فيها: “نحن المعلمون المت -منها

التربية مديرية سرار نتقدم إليكم بهذا الخطاب بخصوص  

سرعة صرف مستحقاتنا المالية لشهري نوفمبر وديسمبر  

من العام الجاري خالل ُمّدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ  

 ”.هذا الخطاب

وأضافو في مذكرتهم مخاطبين مكتب التربية”وفي حال عدم 

الُمّدة المحددة فسوف نلجأ إلى   تجاوبكم لمطلبنا هذا خالل

يع مدارس المديرية  التصعيد وذلك بتعليق عملنا في جم

كإجراء أولي،محّملين مكتب التربية مسؤولية ما يترتب  

على هذا القرار من تبعات من حرمان الطالب من حقهم في 

التعليم خصوصاً في ظل اعتماد مدارس المديرية اعتماد  

عاقدين في تسيير العملية  شبه كلي على المعلمين المت

 .التعليمية

 

 

 

 

 

 

أبين..تفجير ارهابي يستهدف  
 طقم للقوات الجنوبية في مودية 

تستمر العمليات اإلرهابية التي تستهدف القوات الجنوبية   

بأبين حيث انفجرت عبوة ناسفة بطقم عسكري شرق مدينة 

 .مودية اليوم الخميس

العبوة أدت إلى إصابة ثالثة  وقال مصدر أمني أن انفجار 

مشاة كانوا على متن الطقم 89جنود يتبعون اللواء  . 

ويعد هذا التفجير هو الرابع خالل شهر ديسمبر حيث يعد  

 استنزافا للقوات الجنوبية في المحافظة 

 

حكومة معين توقف رواتب قوات اإلنتقالي 
 الجنوبي 

إلنتقالي الجنوبي وحرمانها من مرتباتها مقدمة اليوم  تستمر حكومة معين عبد الملك في اقصاءها قوات ا  

 األثنين على قرار جديد يوقف الراتب عن وحدات عسكرية تابعة لإلنتقالي في عدن ومحافظات جنوبيه أخرى

بوقف صرف مرتبات     قرار لرئيس حكومة التحالف معين عبدالملك  وكشف مصادر مطلعة اليوم اإلثنين عن

لفصائل العسكرية واألمنية التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي في عدنشهري نوفمبر وديسمبر ل  . 

و قالت المصادر إن أبرز هذه الفصال هي الدعم واإلسناد وما يسمى مجلس المقاومة الجنوبية وقوات مكافحة  

 .اإلرهاب

لتي ينتمي  وسمح عبدالملك بصرف مرتبات قوات ألوية “العاصفة الرئاسية” التي تتبع عيدروس الزبيدي وا 

 .كل منتسبيها للضالع التي ينتمي إليها أيضاً الزبيدي رئيس االنتقالي

وقالت المصادر إن قرار وقف صرف مرتبات بقية فصائل االنتقالي باستثناء قوات الزبيدي يبدو أنه بسبب  

لف أن  رفض هذه الفصائل دمجها ضمن قوات الدفاع والداخلية، في حين كان الزبيدي قد اشترط على التحا 

 .تبقى قوات العاصفة الرئاسية خارج الدمج مقابل السماح بدمج بقية الفصائل األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

شبوة..صفقة فساد برعاية المحافظ ابن 
 الوزير 

كشف مصدر مسؤول في محافظة شبوة أن المستثمر “يوسف باعلي” سبق وتم التوقيع معه على عقد  

صفقة مشبوهة والذي أكدت مصادر متعددة بأن كل استثماراته  استثمار ارضية سوق الخضار المركزي في  

 .تعود للمحافظ بن الوزير وال يملك فيها إال االسم وعمولته فقط

و قال مصدر في ادارة محافظة شبوة عن قيام مدير شركة النفط فرع محافظة شبوة بتمليك االرضية التابعة  

 .للشركة الحد المستثمرين

ركة النفط احمد الشامي وبالتنسيق مع محافظ المحافظة عوض بن الوزير العولقي  واكد المصدر قيام مدير ش

بتمليك أرضية شركة النفط للمستثمر يوسف باعلي بصفقة غامضة ومشبوهة ولم تخضع لالجراءات  

 .القانونية

وأضاف المصدر ان األرضية التي تقع بالقرب من حديقة عتق المركزية والتي وضع حجر أساسها محافظ  

شبوة السابق محمد بن عديو ووزير النفط والمعادن االسبق اوس العود والتي كان مقررا إنشاء عليها مبنى  

 .ادارة واستراحة ومحطة لشركة النفط فرع شبوة
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استمرار العمليات اإلرهابية 
ضد قوات اإلنتقالي في  

 أبين 

تستمر العمليات اإلرهابية التي يشنوها مسلحون تحت اسم 

القاعدة في أبين ضد قوات اإلنتقالي التي ادعت قيادات  

 .اإلنتقالي مؤخرا تحريرها من عناصر اإلرهاب

عناصر من   6أنهقتل وأصيب قرابة   وقالت مصادر أمنية 

االنتقالي األربعاء بانفجارعبوة ناسفة في محافظة أبين،  

منجنوبي الي . 

وأكدت المصادر إن عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية  

تابعة لللواء الثالث دعم وإسناد، أسفرت عن مقتل  

آخرين في منطقة المحفد 3وإصابة   3 . 

وأوضحت المصادر أن العملية استهدفت اآللين أثناء  

 .مرورها بالطريق العام

يأتي ذلك وسط استمرار العمليات اإلرهابية في أبين ضد  

ات اإلنتقالي في مؤشر ان هناك مخطط الستنزاف ابناء  قو

الجنوب في أبين بعد توقف نزيف دمهم في جبهات القتال  

 .ضد الحوثيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السعدي: الشعب لم يقتنع  
 بشرعية المجلس الرئاسي

كشف القيادي في الحراك الجنوبي رئيس تجمع القوى  

سالم السعدي عن التحدي األكبر  المدنية الجنوبية/عبدالكريم

 .أمام المجلس الرئاسي في المرحلة الحالية

وقال السعدي في تدوينة له على موقع”تويتر” إن “أكثر ما 

يواجهه مجلس قيادة مشاورات الرياض من تحديات هو  

 .”عدم االقتناع بشرعيته من قبل أبناء الوطن حتى اللحظة

ي قام على أنقاض ما  وأردف السعدي قائاًل”: فالمجلس الذ

تبقى من أطالل شرعية وطنية مثلها الرئيس عبدربه  

منصور هادي بات في نظر الكثير من أبناء الوطن من  

 .”خارج الجماعات واألحزاب

 

عدن…المواد المخدرة تباع في  
 أسورة المدارس

في ظاهرة خطيرة تكشف مدى استهتار حكومة معين واإلنتقالي بحياة المواطنيين في عدن كشفت مصادر  

 .محلية عن انتشار كبير لظاهرة بيع المواد المخدرة في المدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة

وقال مواطنون أن المواد المخدرة اصبحت تباع نهارا جهارا في أسورة مديرية دار سعد بمحافظة عدن،  

انتشار تعاطي طالب المدارس مادتين تعتبر في عدد من الدول من المواد المخدرة وهما مادتي     شاكين من

 .التنبل والحوت

تشراً في أوساط الطالب بسبب انتشار بيع  وحسب المواطنون فإن مادتي التنبل والحوت أصبحت تعاطيها من 

 .هذه المواد في مقاصف المدارس الحكومية أمام مرأى ومسمع من سلطات عدن وحضرموت

وفي حضرموت أعلنت السلطات األمنية يوم أمس القبض على حارس مدرسة يبيع المخدرات للطالب، في  

اً إلدمان شريحة واسعة من المجتمع لهذه  تطور جديد يستهدف الطالب في مراحلهم العمرية المبكرة تمهيد

اآلفة التي انتشرت بشكل كبير جداً منذ السنوات األولى من عمر الحرب في اليمن خاصة والتي بدأت تحديداً  

 .في عدن لتتوسع إلى محافظات أخرى

ر وبأنواع  وكانت عدن أول مدينة جنوبية يتم السيطرة عليها من قبل التحالف تنتشر فيها المخدرات بشكل كبي

وأصناف مختلفة في أوساط الشباب، وسبق أن أرجعت تقارير صحفية انتشار المخدرات في عدن إلى التحالف  

السعودي اإلماراتي وتحديداً اإلمارات التي جندت شخصيات شبابية لها في عدن ثم سلمتهم مناصب أمنية في  

ه الشخصيات هي من كانت تعمل على نشر  عدن تحت مسمى المجلس االنتقالي الجنوبي ليتبين الحقاً أن هذ

 المخدرات وحتى نشر الرذيلة بين أوساط الشباب 

 
 
 
 
 
 
 
 

معين عبدالملك يمنع أحد وزراء حكومته من العودة  
 الى عدن 

أحد وزراء حكومته المقيمين في السعودية من    كشفت مصادر اعالميه عن منع رئيس الحكومة معين عبدالملك

 .العودة الى عدن

أن معين عبدالملك أبلغ وزير التعليم العالي بحكومته خالد الوصابي بتأجيل عودته إلى     وقال موقع “األمناء”

 .مدينة عدن 

مارس مهامه  وقال الموقع أن الوصابي كان قد أبلغ المسؤولين البارزين في وزارته بأنه سيعود إلى عدن وي

 .منها، لكن الموقع التابع لالنتقالي اكد أن معين أبلغه بأال يعود إلى عدن

وكان الوصابي قد تعرض لحملة شرسة من قبل نشطاء مواقع التواصل االجتماعي بسبب فضائح المنح  

  الدراسية الموزعة على أبناء مسؤولي حكومة التحالف المقيمين في الخارج والتي حرم منها الطالب

 .المتفوقين اليمنيين

وكانت قوات من المجلس االنتقالي قد اقتحمت ديوان وزارة التعليم العالي المؤقت في عدن في سياق الغليان  

الشعبي الذي أحدثته كشوفات المنح الدراسية والمبالغ المهولة الموزعة على أبناء مسؤولي التحالف في  

 .الخارج 
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اليمنية  صحفي جنوبي: الحكومة 
تمثل أكبر حالة فشال على  

 المستوى الخدمي والسياسي 

شن صحفي جنوبي بارز هجوما حادا على حكومة معين  

عبدالملك واصفا اياها باكبر حالة فشل على المستوى  

 .الخدمي والسياسي واالقتصادية

 و قال الصحفي الجنوبي إياد الشعيبي رئيس مركز

south24  لألخبار والدراسات بالعاصمة عدن، في تغريدة

اليمنية بشكلها وشخوصها  على حسابه بتوتير : الحكومة 

الحاليين تمثل أكبر حالة فشال على المستوى الخدمي  

 .والسياسي واالقتصادي

وتابع الشعيبي تغريدته، مضيفاً: لكن األكثر خطورة، هو  

قتصادي  تفرد طرف يمني شمالي على قرارها السياسي واال

 .والدبلوماسي 

وأختتم: باختصار هذه الحكومة ال تمثل الجنوب بأي حال،  

 .ومؤسف أن يستمر صمت االنتقالي عليها

 

 

 

 

 

 

قوات التحالف تواصل   .. المهرة
 اعتداءها على الصيادين 

تواصل قوات التحالف اعتداءاتها على الصيادين في  

 .محافظة المهرة دون احترام حقوقهم

القوات السعودية اليوم الثالثاء عدد من الصيادين    ومنتت

من ممارسة الصيد بالقرب من ميناء نشطون، وصادرت  

 .أربعة قوارب صيد تابعة لهم

ويأتي هذا االعتداء بعد ساعات قليلة من إعتداء مماثل  

للفصائل اإلماراتية على الصيادين في سواحل أبين، عقب  

 .إطالق النار عليهم ونهب ممتلكاتهم

السعودية واإلمارات ، الصيادين     ومنذ سبع سنوات تمنع ،

اليمنيين من االصطياد في مياءهم ، وتمارس انتهاكات  

 .جسيمة بحقهم بينها القتل واالعتقاالت

 

وقفة احتجاجية لمنتسبي “الداخلية” أمام بوابة  
 البنك المركزي في عدن 

ا الوحيد”.. نظم عدد من منتسبي وزارة الداخلية  تحت شعار “ارفعوا أيديكم عن قوت أوالدنا ومصدر عيشن

ديسمبر وقفة احتجاجية دعت اليها المفوضية األمنية الجنوبية أمام بوابة البنك المركزي   18صباح اليوم 

م وبقية 2022اليمني في مدينة كريتر بالعاصمة عدن للمطالبة بصرف مرتب شهري نوفمبر وديسمبر 

هراش  16رواتبهم المتأخرة البالغة  . 

دقيقة، قد بدأت بوقوف   60وكانت الوقفة بمدتها الزمنية المقررة في حدود ساعة كاملة حيث لم تزد عن 

المشاركين فيها دقائق معدودة من الصمت والحزن حدادا على زمالئهم ضباط وأفراد الشرطة واألمن الذين  

تهم ومستحقاتهم المشروعة الى  غيبهم الموت خالل الفترات الماضية بسبب معاناتهم والحرمان من مرتبا

درجة عدم تمكنهم من توفير قيمة األدوية والعالجات ألمراضهم، وتمت قراءة الفاتحة وآي من الذكر الحكيم  

 .على أرواحهم الطاهرة والترحم وطلب المغفرة لهم والدعاء على ظالميهم بالويل والثبور

ات والهتافات عبر مكبر الصوت والمعبرة عن هموم فيما اشتملت الوقفة أيضا على ترديد الشعارات والعبار

ومشاكل منتسبي وزارة الداخلية المصاحبة لتفاصيل حياتهم اليومية بسبب األوضاع المعيشية الصعبة التي  

آلت إليها أحوالهم مع انعدام قيم المعاملة الحسنة وبسبب السلب والنهب لخيراتهم والتسويف والمماطلة  

م مرتباتهم وعدم انتظام صرفها شهريا وفقا لألنظمة واللوائح، والمطالبة بإحقاق  الخشنة في عرقلة استال

الحق وإمحاق الباطل في تمكين منتسبي وزارة الداخلية من حقوقهم المهدورة وصيانة كرامة عائالتهم  

 .المقهورة

المركزي  كما تم تشكيل لجنة ضمت خمسة أشخاص من ضمن المشاركين في الوقفة لمقابلة قيادة البنك 

وتفويضهم بالتخاطب معها نيابة عن جميع منتسبي األمن والشرطة الجنوبية الذين يعانون من تأخر استالم  

 .مرتباتهم 

من نتائج عن مقابلة اللجنة المذكورة   وكان بيان موجز صدر في ختام الوقفة االحتجاجية قد أشار الى ماترتب

لمسئولي البنك، حيث ذكر أنه تم اللقاء بوكيل البنك المركزي اليمني األستاذ/الدهمشي منوها بتجاوبه وتفهمه  

وتأكيده على استعداد البنك في صرف مرتب شهر نوفمبر الماضي لمنتسبي الشرطة واألمن بأي وقت تصلهم  

ية حيث لم تقم الى اآلن بتسليمها للمندوبين وكتاب المرتبات حتى يتسنى للبنك  فيه الشيكات من وزارة الداخل 

 !!دفع لهم المرتبات المقررة وفق هذه الشيكات

 

 

 

 

 

 

 أبين…نجاة قائد في الحزام األمني من محاولة اغتيال
نجا قائد عسكري في االنتقالي من     تستمر العمليات اإلرهابية التي تستهدف اإلنتقالي الجنوبي في أبين حيث

 .محاولة اغتيال اليوم األحد

واستهدفت عبوة ناسفة سيارة “أكرم اليزيدي” قائد “الحزام األمني” في مديرية لودر أثناء تواجده بداخل أحد  

ي لودرالمطاعم القريبة من سوق القات ف . 

أن االنفجار حدث بالقرب كن سوق شعبي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا  وقالت مصادر محلية . 

 .وتشهد محافظة أبين انفالتوأمني وعمليات تصفيات بين واالنتقالي والقوات المحسوبة على المجلس الرئاسي

 

 


