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م 3202 \ 1 \  14  الثمانون و  السادس لعددا  

اإلنتقالي يخرج بتظاهرة حاشدة في 
سيئون تطالب باخراج قوات المنطقة 
 العسكرية األولى من وادي حضرموت

 

للخروج في حركة ثورة الجياع تدعو 
احتجاجات وتظاهرات ضد المجلس 

 الرئاسي والحكومة
 
حكومة معين تفرض جرعة جديدة 
 على المواطنين في مناطق سيطرتها

اإلنتقالي يبدأ تنفيذ الخطة “ب” في  
حضرموت…وثيقة للزبيدي يوجه 
فيها بقتل واغتيال القيادات المناوئة 

لواديلمشروعه في ا  
 

 املشهد اجلنوبي األول

 ,, حصاد األسبوع ,,

يناير..اإلنتقالي يواصل  13في ذكرى 
اعتقال المناضلين الجنوبيين ويمنع 
 التقارب بين المكونات الجنوبية

 



 
               

 

 2صفحه 

عمال نظافة في دورة  
طبية…فضيحة جديدة لحكومة  

 معين عبدالملك

في واحدة من الفضائح التي تالحق حكومة الشرعية بهدف 

نهب أموال عبر المصادر المختلفة ومن ضمنها المنظمات  

عن فضيحة مدوية لحكومة   كشفت مصادر إعالمية جنوبية

 .معين عبدالملك في الجانب الطبي

وقالت المصادر إن مدير أحد المستشفيات الحكومية في  

على دورة خاصة بطب   عدن قام بتدريب عمال الصيانة

 .النساء والوالدة وبدعم من إحدى المنظمات الدولية

وأضافت وسائل اإلعالم أن مدير المستشفى قام بتدريب  

عمال الصيانة باعتبارهم أطباء، مشيرة إن الهدف من ذلك  

االستحواذ على المبالغ المالية التي قدمتها المنظمة  

 .كمخصصات بدل مواصالت وتغذية للمتدربين

وتسببت الفضيحة الصحية بحكومة معين في عدن بسخط 

من  واسع في الشارع العدني انعكس على شكل هجوم عنيف 

قبل ناشطين بمواقع التواصل االجتماعي ضد سلطة العليمي 

ومعين عبدالملك التابعة للتحالف والتي ال تزال تواجه حملة 

هجومية قوية بسبب إجراءاتها المالية العقابية ضد الشعب  

لاير    500اليمني برفع تكلفة صرف الدوالر الجمركي من 

لاير إضافة إلى إجراءات أخرى برفع أسعار    750إلى 

 .العديد من السلع كالبترول المنتج محليا  

 

 

 

توتر في وادي حضرموت..تحركات 
وتعزيزات   مكثفة لقوات اإلصالح
 لإلنتقالي 

يزداد الوضع توترا في مديريات وادي حضرموت وسط  

تحشيدات اإلنتقالي واإلصالح الى هذه المديريات حيث كثفت 

قوات اإلصالح، السبت، تحركاتها للتوغل في محافظة 

 .حضرموت، بالتزامن مع تحشيدات االنتقالي

وقالت مصادر مطلعة إن قوات المنطقة العسكرية األولى  

بكتيبة إلى مديرية وادي العين،   الخاضعة لإلصالح، دفعت

 .شمالي مدينة المكال، حيث تتمركز قيادة الفصائل اإلماراتية

وأفادت المصادر أن تعزيزات اإلصالح تأتي في إطار  

مساعيه إلستغالل انسحاب فصائل اإلنتقالي للتوغل في  

مديريات الوادي والصحراء، وعلى رأسها القريبة من  

 .المكال

الي الحصار على قوات اإلصالح في  وتفرض قوات االنتق 

 .مدينة سيئون

 

يناير..اإلنتقالي يواصل اعتقال المناضلين  13في ذكرى 

 الجنوبيين ويمنع التقارب بين المكونات الجنوبية

يناير وسط انقسامات بين المكونات  13تحل علينا اليوم ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي  

الجنوبية ومحاولة كل طرف فرض قوته وسيادته على األرض الجنوبية وتنفيذ المشاريع الخارجية للدول  

 .الطامعة في أرض الجنوب وثروته

ومع هذه الذكرى التي من المفترض أن يستقبلها جميع المكونات الجنوبية برحب وسعة صدر لآلخر يقبع  

المناضل    العشرات من قيادات ومنتسبي الحراك الثوري الجنوبي في سجون اإلنتقالي الجنوبي والذي اخرهم

 .اسعد سكينة الذي قامت قوات اإلنتقالي باختطافه الى جهة مجهولة

ابناء الجنوب اإلنتقالي الجنوبي باالفراج عن المناضل سكينة وسط تجاهل قيادات االنتقالي مايؤكد    و يطالب

الرأي واللحمة الجنوبية و نبذ الفرقة والخالف  عدن اهتمامهم بتوحيد   . 

وفي نفس الموضوع تفشل كل محاوالت التقارب بين المكونات الجنوبية عبر حوارات متعددة يدعو لها بعض  

راف وفي النظر لسبب الخالف يتصدر اإلنتقالي الجنوبي قائمة األسباب لعدم استعداده لتقديم تنازالت  األط

للمكونات األخرى واإلصرار على ان يكون صاحب اليد الطولى للجنوب رغم اتهام المكونات األخرى له 

 بالعمالة لإلمارات والدول األجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتقالي يخرج بتظاهرة حاشدة في سيئون تطالب باخراج  

 قوات المنطقة العسكرية األولى من وادي حضرموت 

يواصل اإلنتقالي الجنوبي حشد جماهيره محاوال الضغط على اخراج قوات المنطقة العسكرية  

 .األولى من حضرموت حيث شهدت مدينة سيئون عصر الجمعة تظاهرة حاشدة تحت مسمى الحسم مطلعنا

  وانطلقت التظاهرة من وسط المدينة وطافت ارجائها وشارك فيها المئات من أبناء مديريات عدة بوادي

 حضرموت

ورفع المشاركون اعالم دولة االمارات وعلم الجنوب مطالبين بضرورة تمكين قوات النخبة الحضرمية من  

 .وادي حضرموت

وهدد المتظاهرون بمواصلة احتجاجاتهم حتى يتم االستجابة لمطالبهم وهو خروج قوات المنطقة العسكرية  

 .األولى من وادي حضرموت

 



 
               

 

 3صفحه 

تظاهرة احتجاجية في ردفان 
تطالب بتسليم قتلة الشاب  

 ماجد رشدة

يواصل ابناء مديرية ردفان بلحج احتجاجاتهم المطالبة  

بالكشف عن قتلة المواطن ماجد رشدة الذي قتلته قوات  

 .الحزام األمني قبل اسابيع

المواطنين من ابناء ردفان اليوم   من  وخرج المئات

احتجاجا على مقتل   تظاهرة احتجاجية للمئات   الخميس في

 . الشاب ماجد رشدة

ونفذت قوات الحزام االمني انتشار امنيا ومنعت وصول  

 . متظاهرين الى وسط ساحة الشهداء بمدينة الحبيلين

األمنية يأتي ذلك وسط تعنت قوات الحزام األمني والسلطات  

 الذين بدورهم امتنعوا عن تسليم القتلة للمحاكمة 

 

 

 

بن عزيز ينشئ وحدة عسكرية لسحب 
لإلصالح بمأربالبساط من أخرى خاضعة   

شكل رئيس أركان قوات حكومة التحالف وحدة عسكرية  

 .”جديدة أطلق عليها اسم “دائرة األمن العسكري

والوحدة الجديدة هدفها سحب البساط من الشرطة العسكرية 

 .في مأرب الخاضعة لسيطرة اإلصالح 

ودشن صغير بن عزيز الموالي لإلمارات في مأرب في  

فعالية الفصيل العسكري الجديد الذي أسند إليه المهام ذاتها 

 .المختصة بها الشرطة العسكرية

وبحسب مصادر فقد أشرف بن عزيز بنفسه على تعيين  

القيادات داخل الوحدة العسكرية الجديدة والتي تم تعيينها  

سوبين على جناح اإلماراتمن المقربين منه ومن المح . 

رفض شعبي واسع للقرارات 
 الحكومية األخيرة

خرجت تظاهرات واسعة في سيئون وادي حضرموت ضد  

اإلجراءات الحكومية األخيرة بخصوص رفع اسعار  

 . المشتقات النفطية والكهرباء وغيرها

وخالل التظاهرة طالب الجماهير في سيئون بالعدول عن  

القرار الحكومي الذي يهدف لرفع األسعار أكثر مما هي  

اق ومشاورات الرياض عليه وتنفيذ الشق العسكري من اتف

 . وإخراج قوات المنطقة العسكرية األولى

يأتي هذا وسط غليان شعبي كبير ضد التحالف وحكومة 

معين عبدالملك والمجلس الرئاسي واإلنتقالي الذين فاقموا  

 .من معاناة المواطنين أكثر مما نفعوه

 

اإلنتقالي يبدأ تنفيذ الخطة “ب” في  
حضرموت…وثيقة للزبيدي يوجه فيها بقتل واغتيال  

لوادي القيادات المناوئة لمشروعه في ا  

كشفت وثيقة مسربة من األمانة العامة للمجلس اإلنتقالي الجنوبي في عدن عن تصعيد جديد يريد اإلنتقالي  

لمشروعه في مديريات وادي حضرموت   تنفيذه عبر طريقة خطيرة تستهدف المناوئين  . 

الوثيقة التي حصل المشهد الجنوبي األول تكشف عن عمليات اغتياالت تستهدف قيادات اإلخوان و حلف قبائل  

 .حضرموت الذين بدورهم يمنعون اإلنتقالي من استقدام اي تعزيزات له من خارج المحافظة

” ب ” وهي  وأكدت الوثيقة توجيه عيدروس الزبيدي لعناصره في مديريات وادي حضرموت استخدام الخطة 

 .الخطة التي تعني استخدام اإلغتياالت ضد من اسماهم المحاولين افشال دولة الجنوب في حضرموت

وكلف الزبيدي رئيس الهبة الحضرمية بتولي الجانب األمني اي ان يكون المسؤول الرئيسي على اغتيال القادة  

 .المعارضين لإلنتقالي الجنوبي في مديريات الوادي

ءت عقب تحرك حلف قبائل حضرموت واجتماعاتهم المتكررة لمنع اي تعزيزات لالنتقالي من  هذه الوثيقة جا

 .خارج حضرموت وتحركهم لتجنيد قرابة خمسة ألف مقاتل بدعم سعودي اخواني سخي

 

 

 

 

 

 

 

مسؤول في مؤتمر حضرموت الجامع: قرارات المجلس 
 اإلقتصادي اذالل للشعب 

وحكومة معين عبد الملك جراء  شن قيادي بارز في مؤتمر حضرموت الجامع هجوما حادا على المجلس اإلقتصادي

 .فرض الجرعة السعرية الجديدة على ابناء الشعب معتبرا ذلك اذالال للشعب باجمعه

وقال األستاذ محسن سالم نصير : »نريد نعرف هؤالء في المجلس األقتصادي األعلى ورئيس حكومتهم هل هم  

رة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتحريك  صاحيين عندما صدروا قرار تحريك سعر الصرف الجمركي وتحريك تسعي

تسعيرة الكهرباء والمياه ليقتلوا شعبهم الذي دمروا عملته المحلية حتى وصل الحد األدنى لألجور في البالد في حدود 

دوالر؟ 20 » 

» و هل رئيس مجلس الرئاسة ونوابه مدركين حتى يمرروا مثل هذا القرار الكارثي على شعب أغلبه  وأضاف :

 .«محدودي الدخل من موظفين ال تكفي رواتبهم آكل اسرهم لمدة اسبوع واحد

تهم وأكد نصير في صفحته على الفيسبوك بأن القرار صدر ضد هؤالء الموظفين الذين يطالبون الحكومة بتسديد مديونيا

البالغة مليارات الرياالت بسبب توقف صرف عالوانهم السنوية المستحقة منذ أكثر من عشر سنوات ومثلها التسويات  

والترقيات، ناهيك عن الضرر الذي تعرض له عامة افراد الشعب بسبب انهيار العملة المحلية بعد طباعة منها مئات 

ع قيمة دخلهم مقارنة بما قبل الطباعةالمليارات بدون غطاء مما تسبب بفقدان ثالثة اربا . 

وتساءل: »إال يكفي هؤالء سكوت هذا الشعب عليهم وهم ينهبون ثرواتهم النفطية من خالل بيعها وصرف رواتبهم  

ومن حولهم من قيمتها بالعملة الصعبة وبرواتب تساوي أو تقارب رواتب كوادر دول الخليج، وهذا من غير  

وها لمصالحهم، ناهيك عن المخصصات والمكافآت األخرى التي يستلموها من دول المخصصات األخرى التي يستلم

التحالف ، هل هذا التصرف مقصود إلذالل هذا الشعب وإهانته حتى يقبل بما سيفرضونه عليه الحق ا من تسوية، أو أن  

 هناك من يسعى إلى حرق الوطن وتدميره« ؟

المشاركين في الحكم وفي تنفيذ هذه الكارثة بقوله :إنكم بمشاركتكم أو واختتم نصير مقالته بتوجيه عدة رسائل إلى كل 

قبولكم أو سكوتكم على هذه الكارثة تكونوا قد بعتم وطنكم وشعبكم وضميركم مقابل ضمان مصالحكم الشخصية إن هللا 

 .يمهل واليهمل وانكم ستقفون أمامه و خصومكم شعب بأكمله

 



 
               

 

 4صفحه 

السعودية تكلف معين عبدالملك 
 بمهام جديدة ينفذها خالل شهرين 

الثالثاء، رسميا قرار اقالة معين عبدالملك  اجل التحالف،  

الموالية له جنوب اليمن. يتزامن ذلك    من رئاسة الحكومة

واسعة لتنفيذ اجندة جديدة  مع بدئه عملية . 

وأفادت مصادر حكومية بأن السفير السعودي ، محمد ال  

جابر، اتفق مع عيدروس الزبيدي، رئيس االنتقالي وابرز 

على تأجيل القرار لشهرين ، مشيرة إلى   المطالبين باقالته، 

بل سيظل    أن معين لن يعود على راس الحكومة القديمة

 .”يدير الوضع تحت مسمى “الخلية اإلنسانية

ادر فان االتفاق تضمن اسناد مهام لمعين  ووبحسب المص

لتنفيذها خالل شهرين ابرزها استكمال صفقات بيع الحقول  

النفطية وترتيب وضعها مستقبال لصالح شركات إماراتية  

وسعودية او أخرى تدار من قبل الدولتين من الباطن،  

وبما   والعمالت األجنبية   رفع أسعار الجمارك  إضافة إلى 

ضمن مسمى “االصالحات    كومة الجديدةيهيئ الوضع للح

 .”االقتصادية

 

 

 

أبين : اتساع رقعة اإلشتباكات الى  
معظم أحياء المديرية ومصادر تكشف  

 تفاصيل جديدة 

كشفت مصادر مطلعة، الثالثاء، تفاصيل جديدة حول  

اإلشتباكات التي اندلعت بين قوات الحزام األمني بقيادة  

صدام غرامه، وآخرين من جبهة الحازمية التابعة للمقاومة 

الجنوبية والمسنودة بمقاتلين من اإلصالح، بقيادة محمد  

 .مزاحم في مديرية لودر، شمالي محافظة أبين 

وأكدت المصادر أن اإلشتباكات التي اندلعت صباح اليوم  

الثالثاء في منطقة الدائري وسط لودر، كانت على خلفية  

شجار مروري بين أطقم عسكرية تابعة للطرفين، موضحة  

انها اتسعت خالل الساعات الماضية، الى معظم أحياء  

 .المديرية مع وصول تعزيزات عسكرية للجانبين

ن اإلشتباكات التي اندلعت أدت إلى  وأوضحت المصادر أ 

سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، مشيرة  إلى أن  

اإلشتباكات تجددت خالل الساعات الماضية، وما زال الوضع 

 .متوتر، ما تسبب بذعر كبير لدى أهالي المديرية 

وتأتي التطورات، لتنذر بجولة جديدة من الصراع بين  

ا  مع فشل اإلنتقالي  فصائل التحالف في محافظة أبين، تزامن

في حسم معركة المحافظة للشهر الرابع على التوالي منذ  

 .إطالقه عملية عسكرية للسيطرة عليها

 

للخروج في احتجاجات  حركة ثورة الجياع تدعو 
 وتظاهرات ضد المجلس الرئاسي والحكومة 

على المواطنين ونتيجة لتدهور الوضع المعيشي والخدمي    رفضا للجرعة التي فرضها المجلس اإلقتصادي

وانهيار العملة دعت خرمة ثورة الجياع للخروج في تظاهرات واحتجاجات ضد الحكومة والمجلس الرئاسي  

 .والتحالف

نشر على     وقال بيان صادر عن حركة ثورة الجياع التي تملك حسابا  على مواقع التواصل اإلجتماعي المختلفة

“فيسبوك” أمس الثالثاء: تدعو الحركة جماهير الشعب اليمني في جميع المحافظات والمديريات والمناطق  

ادين والساحات العامة خروجا  حرا   الخاضعة لسيطرة التحالف للخروج في انتفاضة ثورة الجياع في جميع المي

 .”صادقا  ومخلصا  ال سياسيا  وال حزبيا  وال مناطقيا  أو فئويا  رفضا  لقرارات الحكومة

 500من  %50واستنكر البيان رفع سعر الدوالر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 

رياال  للدوالر 750إلى  .. 

د من معاناة الماليين من األسر اليمنية وسيتسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية  مؤكدا  أن ذلك سيزي

 .واألساسية، في ظل تدهور األوضاع وانهيار العملة وانعدام الخدمات وضيق العيش وغالء المعيشة

ية.. مضيفة: “إن  الحرب التي استطالت بقيادة التحالف السعودي اإلماراتي بالعبث  -في بيانها -ووصفت الحركة

األعوام الماضية أثبتت أن الحرب ليست من أجلنا بل ضدنا وتستهدفنا جميعا ، واستمرار التحالف في استخدام  

 .”الورقة االقتصادية لتجويع وتركيع وإذالل الشعب اليمني

ن إلى تحمل ودعت الحركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني واإلعالميين ووسائل اإلعالم الوطنية والناشطي

مسؤوليتها الوطنية، خالل هذه المرحلة العصيبة، من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين واالنتصار لمعاناتهم  

 ..والوقوف إلى جانبهم

مشددة على ضرورة أن يكون للصحافة واإلعالم اليد الطولى في ذلك، وعلى كل إعالمي أو ناشط أو صاحب  

رسه السلطات والتحالف بحق أبناء الشعب من رفع لألسعار وشرعنة  كلمة أن ال يقف متفرجا  أمام ما تما

 .التجويع، وإمعان في توسيع رقعة الغالء وسوء المعيشة

 

 

 

 

الحراك الثوري يصعد ضد اإلنتقالي والتحالف في  
 عدن

بدأ الحراك الثوري الجنوبي تصعيد كبير ضد السلطات فيىعدن والتحالفىالمتغاضي على قيام قوات اإلنتقالي  

 .باعتقال عضور بارز في المكتب السياسي لمجلس الحراك من عدن وإخوانه

الثوري بنشر صور سكينة في كافة شوارع مدينة عدن، بالتزامن مع دعوات ألنصار   الحراك  وقام اتباع

وأعضاء الحراك الثوري للتحرك والتظاهر وتنفيذ عصيان مدني لرفض الترهيب والمداهمات الليلية  

نوبي  والمالحقات واالعتقاالت التي يشنها المجلس االنتقالي المدعوم إماراتيا  ضد قيادات الحراك الثوري الج

وضد المعارضين السياسيين الرافضين لـ”االحتالل واإلرهاب وتدهور الحياة المعيشية وارتفاع األسعار  

 .”وسياسة اإلهمال والحرمان والتعسف والظلم في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف

وبعض الشخصيات  وسبق أن تعرض العديد من قيادات الحراك الثوري الجنوبي للمضايقات واالعتقاالت 

تعرضت لمحاوالت اغتيال وتصفيات جسدية كرئيس المكتب السياسي مدرم أبو سراج الذي اضطر لمغادرة  

 .عدن واالنتقال إلى المهرة حفاظا  على حياته

 



 
               

 

 5صفحه 

خالفات جديدة تطفو على  
تستدعي    السطح..السعودية

 الزبيدي الى الرياض

وسط أنباء عن تشكيل حكومة جديدة بديال لحكومة معين  

عبد الملك وضغوط المجلس اإلنتقالي لتعين رئيسا للحكومة 

من طرفه استدعت السعودية رئيس المجلس اإلنتقالي  

الرياضعيدروس الزبيدي الى   . 

ووصل عيدروس الزبيدي العاصمة السعودية الرياض قادما 

من دولة اإلمارات التي يتخذ منها مقر اقامة له بعد رفض  

 .السعودية عودته إلى عدن في الفترة األخيرة

ومنذ أسبوع تقريبا تتداول وسائل اعالمية أنباء تغير  

حكومة جديدة وتقديم اإلنتقالي شخصيات من عناصرة  

ئاسة الحكومة منهم احمد حامد لملس الذي يعد  لتولي ر

 .محافظا لعدن في الفترة الحالية

 

 

 

 

 

 

تظاهرة شعبية في مديرية  
السوم بحضرموت تندد بطرد  

إلخوان مليشيا ا  

شهدت مديرية السوم في وادي حضرموت، اليوم  

شعبية بالدراجات النارية تنديدا بواقع   مسيرة  األربعاء،

 .االنفالت األمني والوضع المعيشي في وادي حضرموت

وانطلقت المسيرة التي دعا إليها شباب الغضب في السوم،  

للمطالبة بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، ومبادئ 

 .مشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية

حضرموت بقاء مليشيا اإلخوان  ويرفض أبناء مدن وادي 

اإلرهابية في المنطقة العسكرية األولى وتحدي اإلرادة  

 .الشعبية الرافضة ألدوات التنظيم اإلرهابي 

وتعكس حالة الغليان الشعبي مستوى القمع اإلخواني  

والتنكيل بالمواطنين المدنيين ودور المليشيا اإلرهابية في  

ها استهداف الرافضين لممارستها أو بقائ . 

 

بسبب رفع الجمارك…اضراب كلي للتجار في  
 المنطقة الحرة بعدن 

احتجاجا على قيام إدارة الجمارك برفع قيمة الضريبة    العملتشهد المنطقة الحرة بعدن اضرابا للتجار عن 

 .الجمركية على البيانات الجمركية

عن تخليص معامالتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة    وقالت مصادر محلية ان العشرات من التجار امتنعو

دوالر لكل بيان 750دوالر الى  500عقب رفع سعر الجمارك للبيان الجمركي الواحد من  . 

واشار التجار الى ان هذه الزيادة غير قانونية وستعني ارتفاعا جديدا في اسعار المواد الغذائية واالستهالكية  

 .للمواطن 

ومن ثم الى   500دوالر قبل اشهر قبل ان يتم رفعها الى  250التعرفة الجمركية كانت   واوضح التجار الى ان

750. 

 .وحذروا من خطورة عمليات الرفع هذه وتسببها بارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية

 

 

 

 

 

حكومة معين تفرض جرعة جديدة على المواطنين في مناطق  
 سيطرتها 

فرضت حكومة معين عبد الملك جرعة سعرية جديدة على المواطنين في مختلف مؤسسات الدولة اإلقتصادية  

 .تشمل الكهرباء والمياة والنفط والغاز

وأقر المجلس االقتصادي األعلى برئاسة مجلس الوزراء، عدٍد من اإلجراءات بشأن تحريك اقتصادية وموارد  

رفع أسعار التعامل اإلقتصادي مع مختلف المؤسسات الحكومية    ثالدولة تحت مسمى “إصالح وتعديل” حي 

 .والمنشات النفطية في عموم المحافظات المحررة

وأقدم المجلس على تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب بزيادة سعر اللتر  

الف لاير 3000. فيما تعبئة إسطوانات الغاز وصل الى  175، بعد أن كان  487.50الواحد من الوقود الى  . 

قتصادي والذي من شأنه تفاقم معاناة  وحصل المشهد الجنوبي األول على وثيقة القرار الذي أصدره المجلس اإل

 .المواطنين الذين تكبدهم غالء األسعار وانهيار العملة وانعدام الخدمات

 



 
               

 

 6صفحه 

لالنتقالي  حملة جديدة
قيادات عسكرية  تستهدف

 تابعة لإلصالح في حضرموت 

التابع لإلمارات، االثنين، حملة    المجلس االنتقالي،   بدأ

قادة المنطقة العسكرية األولى    كبارالستهداف    جديدة

على اإلصالح في محاولة لإلطاحة بهم   المحسوبة . 

فشل مساعيه للتوغل في الهضبة النفطية   يأتي ذلك في ظل

رسمية تتضمن    ، ونشرت وسائل اعالم المجلس وثائق

وقائد المنطقة العسكرية    اتفاقيات بين الشركات النفطية 

 .األولى ، صالح طميس

احدى االتفاقيات المبرمة بين طمس وشركة  وتظهر الوثائق

وتتضمن االتفاقية بنود يتولى بموجبها    كالفالي قبرص

الف دوالر  15طميس حماية الشركة وعمالها مقابل راتب 

شهريا.واالتفاقية واحدة من عدة اتفاقيات مع  

نفطية أخرى تدر على طميس، وفق المصادر،    شركات

شهرياماليين الدوالرات  . 

وطرق بوابة طميس الذي ينتمي إلى محافظة ابين جنوب  

يأتي في اعقاب نجاح االنتقالي بإزاحة يحي أبو    اليمن

عوجاء المحسوب على األحمر والذي ينتمي إلى محافظة  

عمران في مؤشر على محاولة انهائه نفوذ محسن وهادي  

 .في الهضبة النفطية

 

 

 

 

أبين: تجديد االشتباكات بين قوات 
 االنتقالي ومسلحي قبائل لودر 

تجددت االشتباكات بين قوات الحزام األمني ومسلحين  

لودر قبل قليلقبليين في مدينة  . 

وبحسب مصادر محلية فإن اشتباكات مسلحة تجددت مساء 

اليوم الثالثاء بين قوات من الحزام ومسلحين قبليين من  

 .أبناء قبائل لودر عقب سقوط مقر الحزام األمني بيد القبائل

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الحزام األمني  

أدت إلى سقوط مقر ومسلحين قبليين وسط مدينة لودر 

 .الحزام االمني

وكان مشايخ قبائل مديريتي لودر ومودية توعدوا، خالل  

لطرد قوات االنتقالي من مناطقهم  األيام الماضية، . 

 

تحذيرات من كارثة مرتقبة في عدن 
قرار رفع جمارك المواد   والمحافظات جراء

ائية الغذ  

في المحافظات الجنوبية    حذر قيادي في المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات، االثنين، من كارثة مرتقبة

 .والشرقية اليمنية

أسعار المواد الغذائية المرتفعة  ما سيلقي بظالله على    رفع الدوالر الجمركي  يتزامن ذلك ع قرار حكومة معين

 .أصال بفعل تدهور العملة

القضاء على القدرة    الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي    وضاح بن عطية في منشور على صفحته  وتوقع

في اعقاب قرار ما تعرف بـ”الخلية اإلنسانية  للمواطنين    الشرائية ”. 

كبديل لحكومة معين، رغم ترأسها من قبل    ن الماضيين خالل اليومي   وكانت الخلية التي شكلها الرئاسي

لاير للدوالر 750إلى  500% وهو ما سيقفز بسعر الجمارك من  50اقرت رفع الدوالر الجمركي   األخير، . 

حيث سبق وأن رفعت الدوالر الجمركي بمعدل   2020وهذا االرتفاع الثاني منذ تشكيل حكومة معين في 

300%. 

يشير إلى أن الملف االقتصادي قد يشهد تدهورا     أن تشكيل الخلية اإلنسانية برئاسة معينواشار بن عطية إلى 

بالتوازي مع انهيار العملة المحلية   خالل االيام المقبلة .. 

بواسطة معين عبدالملك قبل التضحية     مشاريع واجندة  تمرير  وتشير القرارات األخيرة إلى مساعي الرئاسي

لقرارات أصدرت في وقت تجرى فيها ترتيبات لتسمية حكومة جديدة بغية امتصاص  به رسميا خصوصا وأن ا

 .غضب الناس

 

 

 

 

 

 

هذا  السعودية تستدعي الزبيدي للرياض..ل
 السبب ؟ 

استدعت السعودية، االثنين، عيدروس الزبيدي ، رئيس المجلس االنتقالي من مقر اقامته بأبوظبي، يتزامن  

 .ذلك مع تطورات تعصف باألوضاع في حضرموت

االنتقالي حسين جابر عاطف بان الزبيدي غادر صوب  وكشفت وسائل إعالم جنوبية نقال عن القيادي في  

 .الرياض

ولم تعرف دوافع استدعاء الزبيدي الذي ظل مؤخرا يشارك في اجتماع مجلس الرياض الرئاسي كبقية  

التي كانت   وضوح دور االنتقالي بالعملية االرهابية    لكن تزامن االستدعاء مع   االعضاء من مقر اقامته،

لف حضرمي لالنتشار  ا 10بعد يوم فقط على منح السعودية ضوء اخضر بتجنيد    تستهدف معسكر للحضارم

على خفض    ووضعه تحت االقامة الجبرية الجباره  محاولة تأنيب  مؤشر على  في وادي وصحراء حضرموت

 .التصعيد خصوصا في ظل شكوك سعودية بوقوفها وراء قرع طبول الحرب على حضرموت

 

 



 
               

 

 7صفحه 

تفاصيل جديدة حول إستهداف  
معسكر “الحضارم” بوادي  

  حضرموت

كشف القيادي في المقاومة الجنوبية سابقا، االثنين، تفاصيل 

منفذ الهجوم الذي كان يستهدف    جديدة حول

بمحافظة حضرموت  معسكر . 

وقال عادل الحسني في منشور على صفحته بمواقع  

كان من   منفذ العملية اياد اللحجي  التواصل االجتماعي بأن

عناصر “داعش” وتم تجنيده من قبل مدير امن لحج  

المحسوب على االنتقالي صالح السيد بمعية ضابط اماراتي 

“سيف الكعبي   يدعى ”. 

ارم”  محاولة استهداف معسكر “الحض  واعتبر الحسني

ضمن مخطط لنشر الفوضى هناك وبما     بوادي حضرموت

تدخل عسكري لطرد ما تبقى من فصائل محسوبة    يبرر

 .على االصالح هناك 

وكان اللحجي قتل خالل محاولته زرع عبوة ناسفة قرب  

 .مطار سيئون

 
 
 
 

 

بامزاحم” يثير قلق القوات “
اإلماراتية المتواجدة في  

 شبوة 

خيم الرعب، االثنين، على محافظة شبوة، بعد العثور على  

جثة مجند في الفصائل الموالية لإلمارات معلق على جذع  

 .شجرة

وقالت مصادر محلية، أن قوات دفاع شبوة كثفت خالل  

في مديرية    الساعات الماضية حمالتها لمطاردة مشتبهين

 .رضوم التي تضم اهم موانئ النفط ومنشاة الغاز المسال

فصائل ” دفاع شبوة” داهمت عدة   بأن   وافادت المصادر

 .منازل واقتادت شبان إلى جهة مجهولة

على جثة المجند في قوات دفاع   وتأتي الحملة بعد العثور

شبوة ويدعى بامزاحم معلق على جذع شجرة..ووفق  

فأن مجهولين قاموا باعدام بامزاحم و تصليب   المصادر 

 .جثته

دوافع استهداف المجند وما اذا كانت رسالة  ولم يتضح بعد

عودة نشاط الجماعات    أم   للفصائل الموالية لإلمارات 

رت قلق القوات االماراتية  المتطرفة، لكن الحادثة اثا

 .المتواجدة في قاعدة بلحاف

 

االنتقالي يكشف عن مخطط سعودي لتصفية قيادات 

المحافظات فصائله المتمركزة في عدن وبقية  

كشف المجلس اإلنتقالي، اإلثنين، عن مخطط سعودي لتصفية قيادات فصائله المتمركزة في   

 .المحافظات اليمنية الجنوبية 

اإلنتقالي، في تقرير، إن” الهجمات العدائية التي تتعرض لها    وقالت قناة “عدن المستقلة” الناطقة بإسم

فصائل المجلس المتمركزة في حضرموت تعكس حجم ما وصفها بـ”المؤامرات الداخلية”، في إشارة إلى  

 .التصعيد السعودي األخير لطردها من الهضبة النفطية 

مدينة سيئون، مبرر واضح إلستهداف   واعتبر التقرير ” اتهام السعودية قوات المجلس بتدبير تفجيرات في

 .”قيادات المجلس في حضرموت

وكانت وسائل إعالم سعودية، قد وصفت فصائل اإلنتقالي بأنها “عصابات إرهابية”، على خلفية تفجير 

 .استهدف معسكر للقوات الموالية السعودية جنوبي سيئون 

تيبات إلقالة قيادات عسكرية وأمنية محسوبة  جاء ذلك، تزامنا  مع بدء قوى التحالف السعودي اإلماراتي تر

 .على اإلنتقالي

 

 

 

 

 

 

 

رغم العائد اإلقتصادي الكبير في المحافظة…مياة  

 الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة مأرب

رغم الثروات الضخمة التي ينهيها سلطات اإلخوان في مأرب من النفط والغاز تتدفق مياة الصرف   

مدينة مأرب دون تحرك السلطة لمعالجتها  الصحي في شوارع . 

متكررة لبيارات الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية   وقال مواطنون أن مدينة مأرب تشهد إنهيارات

والفرعية، وأدت لوقوع لخسائر مادية وبشرية للمواطنين ، وكشفت عن فساد وتالعب كبير لسلطة العرادة  

 .الموالية للعدوان

 .وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، سقوط سيارات للمواطنين في بيارات الصرف الصحي نتيجة انهيارها

اطنين سلطة العرادة مسؤولية الفساد في ملف األشغال العامة والعشوائية في سفلتة الطرقاتوحمل المو . 

وتفتقر مدينة مأرب الى مشروع حديث لصرف صحي حيث يعتمد المواطنين على حفر البيارات وهو ماتسبب  

 .في طفح الي

المشاريع الوهمية لسلطة يشار الى ان اإلنهيارات المتكررة لبيارات الصرف الصحي قد كشفت عن حقيقة 

 .األخوان في مدينة مأرب ونهبهم لإليرادات والثروات دون إنجاز اي مشاريع تخفف من معاناة المواطنين

 

 



 
               

 

 8صفحه 

شحنة عسكرية اماراتية  
 تصل مطار الريان 

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل الشحنة العسكرية  

اإلماراتية التي وصلت حضرموت على متن طائرة شحن  

 .عسكرية في مطار الريان

وقالت المصادر ان شحنة عسكرية وصلت عبر طائرة  

شحن عسكرية إماراتية إلى مطار الريان الذي حولته  

 أبوظ

بي لقاعدة عسكرية مغلقة في مدينة المكال بمحافظة  

 .حضرموت

و اكدت المصادر إن الشحنة العسكرية تحتوي على قطع  

غيار أجهزة عسكرية باإلضافة لكميات كبيرة من  

 .الذخيرة

التعزيزات العسكرية بالتزامن مع تصاعد   وجاءت

التحشيدات المتبادلة بين قوات اإلصالح من جهة وقوات  

 .االنتقالي الجنوبي التابعة لإلمارات من جهة مقابلة 

 

 

 

 

تفاهمات سعودية  
إماراتية لتقاسم النفوذ  

 في حضرموت

أكدت القيادية في حزب اإلصالح توكل كرمان ، أن  

تقاسم النفوذ في  تفاهمات بين السعودية واإلمارات على 

محافظة حضرموت، والمحافظات الجنوبية والشرقية  

 .عموما ، نافية وجود أي خالف بينهما

وقالت كرمان في منشور على صفحتها في “فيس  

بوك”: “الذين يتحدثون عن صراع سعودي إماراتي في  

وادي حضرموت، وعن صدام وشيك بينهما هناك هم إما  

ن أن يكونوا عمالء  عمالء اللجنة الخاصة، أو يطمحو

اللجنة الخاصة، أو أغبياء ميؤوس منهم اليتعلمون  

 .“ أبدا ”، مضيفة أن ” اإلمارات القفاز القذر للسعودية

يأتي هذا بعد تصاعد التوتر في مديريات وادي وصحراء  

حضرموت ، بين المنطقة العسكرية األولى الموالية لـ  

لإلمارات،   “اإلصالح”، وقوات المجلس اإلنتقالي الموالي

على خلفية سعي األخيرة إلقتحام مناطق الوادي 

والسيطرة عليها، في حين أنشأت السعودية لواءين من  

قوات “درع الوطن” لنشرها في مدن مديريات الوادي  

 .والصحراء

 

اإلقتصاد يدفع الشباب الى اإلرهابإنهيار   

 الوضع المعيشي في اليمن في إنهيار مستمر وال يوجد هناك بصيص أمل لتحسين اإلقتصاد، 

السلطة الوهمية، وضاقت الدنيا على المواطن بما رحبت،   أصبح المواطن ال يثق في وعود وإلتزامات  

أصبح الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تمس الحكومة اليمنية وتعيق سيادة القانون. ويضعف  

 .الفساد االقتصاد ويسهم في زعزعة االستقرار السياسي

نهارا جهارا ال يوجد هناك ضمير أو محاسب،  مة أصبحت السلطة تتعامل بالوساطة والرشو واختالس األموال العا  

اليأس وهذا الشعور يجعل الكثير من   إساءة استعمال السلطة واستخدم نففوذها للمصالح الخاصة، أصاب الشباب 

الشباب ينحرف ويخرج عن المسار الصحيح، ومن السهل أن ينجر بعض الشباب وااللتحاق بالمنظمات اإلرهابية أو  

صابات المخدرات، االنجرار إلى ع   

ستدمر الوطن والمواطن  وعدم تنفيذ السلطة للقوانين والمساواة بين أفراد المجتمع تتحمل جميع النتائج السلبية التي   . 

وسيستمر اإلرهاب واالدمان على الكحول وترويج المخدرات إذا لم تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة وتحسين اإلقتصاد  

واطن، وتسهيل العيش الكريم للم  

 عبد هللا فريد 

يوجه باعتماد مدراء   مدير بدرجة وزير..العليمي
 مكاتب نوابه وزراء في حكومة معين

كشفت وثيقة مسربة من مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن قرار رئاسي باعتماد مدراء مكاتب  

 .نواب العليمي بدرجة وزير في السلك الوظيفي

وفي الوقت الذي يتذمر الشعب جوعا ويعاني من انواع النكبات التي جلبها له مجلس العليمي بما فيه انهيار العملة  

وانعدام الخدمات وانقطاع الراتب يوجه العليمي حكومة معين عبدالملك بدفع رواتب مدراء مكاتب نوابه باعتبارهم  

 .وزراء في حكومة معين 

د الذي يعيد انتاجه مجلس العليمي باستمرار واهتمامه بالمقربين من حوله بينما يتجاهل هذا القرار يكشف هامور الفسا

 .معاناة المواطنين
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سياسي سعودي: مؤتمر  
واشنطن يهدف لضرب المجلس  

 الرئاسي 

شن سياسي سعودي هجوما عنيفا على مؤتمر الذي اقيم في  

واشنطن متهما جماعة اإلخوان بمحاولة ضرب المجلس  

 الرئاسي 

وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الصحفي  

عبدهللا آل هتيلة، أن مؤتمر التنظيم االخواني المفلس في  

 .واشنطن يستهدف اليمن

وأكد “هتيلة” في تغريدة له على موقع التواصل اإلجتماعي  

“تويتر”: أن “اليمن عانى من خيانات قياداته وعناصره  

عبر التواصل مع المليشيا  وتماهيهم مع المشروع اإليراني 

الحوثية خدمة ألجندات خارجية”؛ في إشارة إلى القيادة  

 .اإلخوانية التي كانت يوما  على هرم السلطة اليمنية

وأكد على إنه، “وجب اليوم مواجهة مؤامراته التي تهدف  

 .”إلى ضرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني

واشنطن يهدف إلى “جر وأختتم تصريحهُ منوها  بأن مؤتمر 

 .”اليمن إلى حرب أهلية

 

 

 

 

اغتيال قائد عسكري بارز في 
 تعز 

األمني في محافظة تعز الخاضعة لسيطرة    يستمر اإلنفالت  

اغتيل قيادي عسكري في قوات محور  مليشيا اإلخوان حيث

 .تعز، اليوم االثنين، على يد أحد أقربائه، ضربا  بالرصاص

وقالت مصادر محلية أن القيادي وديع السعواني قتل  

 .برصاص أحد أقربائه وسط مدينة تعز 

وأضافت، أن المسلح اطلق الرصاص على السعواني، لحظة 

 .مروره بالقرب من جامع السعيد وسط المدينة. وارداه قتيال  

وأشارت، إلى أن المسلح الذا بالفرار الى جهة غير معرفة،  

 .عقب إرتكاب جريمته

ويُعد المسلح الُمقّرب من الضحية “السعواني”، أحد أفراد  

 .قوات محور تعز أيضا  

، ولم يكشف حتى اللحظة، أسباب ودوافع عملية  هذا

اإلغتيال هذه، إال أنها تأتي في وقت تشهد فيه محافظة تعز 

حالة إنفالت أمني كبير، باإلضافة إلى تعّدد الفصائل  

 .المسلحة فيها

 

ضباط أمريكان وإماراتيين وحاكم إمارة إماراتية في  
 جزيرة عبدالكوري

في سياق التحركات العسكرية الغربية واإلسرائيلية في جزيرة سقطرى جنوب اليمن، والتي تهدف للسيطرة    

على المنطقة وتحويلها بؤرة صراع مع القوى الشرقية الدولية كروسيا والصين، أفادت مصادر مطلعة في  

ي برفقة آخر إماراتي مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى لجزيرة  جزيرة سقطرى بوصول وفد عسكري أمريك 

 .عبدالكوري بأرخبيل سقطرى

وقالت المصادر إن ضباط أمريكان وصلوا جزيرة عبدالكوري وكانوا برفقة حاكم إمارة عجمان اإلماراتية  

ومعه عدد من الضباط اإلماراتيين، والذين وصلوا الساعات الماضية إلى مطار سقطرى  عوض الجنيبي

بمدينة حديبو أوال  ثم انتقلوا إلى جزيرة عبدالكوري التي كشفت وسائل إعالم دولية سابقا  بأنها تشهد إنشاء  

 .قاعدة عسكرية إسرائيلية إماراتية مشتركة

ل لمطار سقطرى اجتماعا  بالعاملين في مؤسسة خليفة وأوضحت المصادر أن الجنيبي عقد فور وصو

 .اإلماراتية التي تعمل في سقطرى والمتهمة بالقيام بمهام استخبارية أكثر من كونها مهام إنسانية

 .وقالت المصادر أيضا  أن الضباط األمريكان واإلماراتيين اتجهوا مع حاكم عجمان إلى جزيرة عبدالكوري

 

 

 

 

 هرولة الريال ومعالجات بسرعة السلحفاة 

المتتبع لالنهيار المتسارع في اليمن يستغرب بطيء المعالجات والسكوت المريب لصناع القرار. ففي نهاية    

نوفمبر من العام الماضي أعلن عن توقيع اليمن مع المملكة العربية السعودية على دعم االقتصاد بوديعة  

حسن مؤقت، لم يؤثر بشكل فعال  لتساعد في انتعاش الوضع االقتصادي وقد تحسن سعر صرف اللاير اليمني ت

في انتعاش االقتصاد كون الوديعة لم تودع لحد اآلن وهي مشروطة بمعالجات مطلوبة من قبل الحكومة  

اليمنية حتى تحقق أهدافها. لكن المعالجات منذ أن اعلن عن تشكيل المجلس الرئاسي اليمني تسير ببطء 

ر سعر صرف اللاير اليمني مقابل العمالت األجنبية  وبشيء من الغموض في ظل هذا الغموض والسكوت انها

بشكل مريب خالل األيام الماضية والزال كذلك دون أي معالجات أو قرارات مطمئنة للسوق وتفيد المواطن  

الذي أصبح دخله ال يلبي احتياجاته األساسية، في ظل غياب الرقابة على أسعار السلع والخدمات، حيث أصبح  

صرف يقلق المواطن كون معظم التجار يسعروا سلعهم بسعر صرف مرتفع أساسا  وعند  اإلنخفاض في سعر ال 

انخفاض سعر الصرف ال يخفضوا أسعارهم بل بالعكس مع االرتفاع يرفعوا أسعار سلعهم مجددا بحجة ارتفاع  

اة  الصرف. كما أن الدولة تعمل على زيادة إيراداتها من عدة مصادر داخلية وهو ماينعكس سلبا على حي

المواطن واحتياجاته، كون أي معالجات تفرض على التجار يعكسوها مباشرة على أسعار سلعهم ويتحملها  

 .المواطن الذي أصبح دخله ال يتناسب مع معدالت التضخم

مليون دوالر. وفي األساس لم يؤثر   50مليون دوالر إلى  30البنك المركزي قام بزيادة المزاد المعلن من 

يحقق الغرض منه، بل ال يغطى مبلغ المزاد بالكاملسابقا ولم  . 

المطلوب إيجاد معالجات حقيقية ورقابة فعالة تتكامل فيها كل الجهات المعنية لوضع حد لهذه األزمة التي  

 .سحقت المواطن

الجميع معني بهذه المعالجات من تحالف ومجلس رئاسي وحكومة وأجهزتها كافة وبنك مركزي وبشيء من  

التي تطمئن المواطن أن لديه أجهزة تعمل لمصلحته ال لمصلحة جهات بعينها تمثل أفراد وكيانات  الشفافية . 

التباطؤ والال مباالة في إيجاد الحلول والمعالجات يفقد المواطن صبره على الوضع وقد يؤدي لما ال يحمد  

 .عقباه مستقبال
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الغيثي يهاجم اإلصالح  
سكة بحضرموتحول تم  

انتقد عضو هيئة مكافحة الفساد في الحكومة التابعة  

الشماعة التي يتمسك بها    للتحالف عبدهللا مبارك الغيثي

حزب اإلصالح حول هوية القوات التي يفترض تواجدها في  

 .وادي وصحراء حضرموت

في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم األحد:  وقال الغيثي

إن “أبواق المنطقة العسكرية األولى يرفضون قدوم القوات  

المسلحة الجنوبية إلى وادي وصحراء حضرموت كونها كما 

يزعمون ليست مشكلة من أبناء حضرموت متناسين أن  

قوات المنطقة العسكرية األولى مشكلة من جنود ومليشيات 

ب كليامن خارج الجنو  ”. 

وتأتي تغريدة الغيثي بعد بيان مثير أصدره “مؤتمر 

حضرموت الجامع” الخميس الماضي أكد خالله رفض  

استقدام أي قوات من خارج محافظة حضرموت الستبدالها  

بالقوات الموالية لحزب اإلصالح في “المنطقة العسكرية  

 .األولى” في وادي حضرموت

رية جديدة في  إلى جانب رفض إنشاء أي تشكيالت عسك

إشارة إلى الفصائل العسكرية التي أنشئتها اإلمارات بغرض 

 .السيطرة على وادي حضرموت

 
 
 
 
 
 
 
 

كشميم يحذر من مخطط لتفكيك  
 القوى الحضرمية 

حذر الكاتب الصحفي الحضرمي عوض كشميم من مخطط  

بدءا  بمرجعيه قبائل حضرموت ثم لتفكيك القوى الحضرمية، 

 .مؤتمر حضرموت الجامع

كشميم قال إن هناك مخطط يهدف لتفكيك األرض الصلبة  

ك القوى المناهضة  لحضرموت، في إشارة إلى مواقف تل 

 .لتوغل المجلس االنتقالي عسكريا  في المحافظة

تحذيرات كشميم جاءت في وقت كشف فيه عن خالفات بين 

حلف حضرموت ومرجعية قبائل حضرموت بسبب إعالن  

أالف مقاتل  10الحلف الذي يقوده عمرو بن حبريش تجنيد 

ونشرهم في وادي وصحراء حضرموت إضافة إلى مطالبة  

 .بإخراج فصائل االنتقالي من تلك المنطقة

 

قبائل حالمين تمهل الجهات األمنية 
في طفلتين بالضالع يوما لتسليم مختط 

 من حرم المدرسة 

اصدرت قبائل حالمين بالضالع األجهزة األمنية بيانا شديد اللهجة تهدد األجهزة األمنية بالمحافظة حال عدم  

 .قدرتها على تسليم مختطفي طفلتين من بنات من حرم مدرسة نعيمة بمديرية حالميم

وقالت القبائل في بيانها: في سابقة خطيرة وعمل غير إنساني .. أقدمت عصابة مسلحة تنتمي لمدينة الضالع  

م اختطاف طفلتين من داخل حرم مدرسة نعيمة بمديرية حالمين بقوة  2023/1/4صباح يوم األربعاء الموافق  

واشهار السالح بوجهه ومن ثم الذوا  السالح ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالتهجم على مدير المدرسة وتهديده 

بالفرار متجهين صوب مدينة الضالع.. وقد أبلغنا كافة شرائح المجتمع في محافظة الضالع وإدارة األمن  

والحزام األمني بالضالع وتم التواصل معهم لمدة ثالثة أيام ولكن دون جدوى ولم نلقى منهم أي اهتمام أو  

 ..تجاوب أو تعاون

صباح هذا اليوم إجتماعا  طارئا  في مديرية حالمين ضم مشائخ وأعيان وسلطة محلية وقيادات  وعليه فقد أقيم 

عسكرية وسياسية وأمنية ومجلس انتقالي وذلك للوقوف أمام تداعيات جريمة اختطاف طفلتين من حرم  

ى يتم تسليم  مدرسة نعيمة واتخاذ اإلجراءات المناسبة والتصعيد المستمر والضغط بكل الوسائل المتاحة حت

 ..الطفلتين المختطفتين فورا  وإيداع الخاطفين السجن ليناءلوا جزاءهم العادل

 :وفي نهاية اإلجتماع الذي أقيم في إدارة أمن المديرية تم التوافق والخروج بعدد من اإلجراءات والتوصيات

رها بالسالحإدانة واستنكار جريمة اختطاف الطفلتين واالعتداء على المدرسة وتهديد مدي _1 . 

إعطاء الجهات األمنية بمحافظة الضالع مهلة حتى يوم غٍد لتسليم الطفلتين المختطفتين وإيداع الخاطفين   _2

 .السجن

مطالبة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي بالنظر ومحاسبة بعض المسؤولين في محافظة الضالع على  _3

يرية حالمينمماطلتهم في القضية وعدم تجاوبهم مع مطالبات أبناء مد . 

في حال عدم تسليم الطفلتين المختطفتين يوم غٍد فإن الخيارات أمام أبناء حالمين مفتوحة باتخاذ ما يروه   _4

 .مناسب

تحميل الجهات األمنية بمحافظة الضالع والحزام األمني المسؤلية الكاملة تجاه ما سيحصل من ضغط  _5

 .شعبي أو خطوات تصعيدية في حال عدم االستجابة

   3202يناير  7 صادر عن مشائخ ووجهاء وقيادات عسكرية وسياسية وأمنية _مديرية حالمين 

الهيكلة العسكرية للفصائل الجنوبية تتعثر من  
 جديد

أوقفت اللجنة العسكرية واألمنية، المكلفة بهيكلة الفصائل الجنوبية، األحد، عملها بضم تلك الفصائل إلى  

الدفاع والداخلية بحكومة معين   وزارتي . 

سابقا، هيثم قاسم طاهر، وجه   وأفادت مصادر في المجلس االنتقالي بأن رئيس اللجنة ووزير الدفاع الجنوبي

الفصائل الجنوبية بوقف عملها فورا واالنسحاب من المعسكرات في عدن   اللجنة المكلفة بترقيم عناصر  

والفصائل الجنوبية إثر محاولة  بين اللجنة   ومحيطها، موضحة بان توقيف عملية الترقيم جاء بعد خالفات

مقابل رفض قاداتها  اللجنة غربلة تلك الفصائل باعتبارها تنتمي إلى منطقة واحدة وقبيلة واحدة . 

وتكشف هذه التطورات استمرار التحالف بتفكيك الفصائل الجنوبية رغم محاولة العليمي في مقابلته األخيرة  

نشاء غرفة عمليات مشتركة لذلك مع العربية التمويه على ذلك بزعم وقفها وا . 

 

 



 
               

 

 11صفحه 

قيادي جنوبي يدعو الجنوبيين 
لتغيير سياساتهم تجاه  

التحالف من أجل الحصول  
 على حلول عادلة لشعبهم

الوالي تغيير    دعا القيادي في الحراك الجنوبي عبدالرحمن

جذري للسياسات على مستوى الجنوب تجاه التحالف من  

 .أجل الحصول على تحسين في الوضع المعيشي للجنوبيين

وكتب الوالي في تغريدة له على حسابه بتويتر ” هل  

 .”سيتغير رئيس الوزراء؟ هل ستعدل الحكومة؟ 

يبدو لنا أن هذا ليس المهم، فسبق كان تغيير    وأضاف ”

 .”ولم يتحسن وضع الجنوب بل تدهور أكثر

وأشار الوالي إلى أن ” الحل كما نراه هو في تغيير  

السياسات جذريا على مستوى الجنوب وان تتغير العالقات  

مع التحالف وذلك التجاه مصالح الجنوب وهو سيتم فقط إذا 

ة وطنيةوجدنا الصف الجنوبي بجبه ”. 

ونفى مصدر حكومي، مزاعم األنباء التي تحّدتث عنها  

قبل يومين، عن وجود تغييرات ُمرتقبة  وسائل إعالم محلية، 

 .لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك

 

 

 

 

 

 

قبائل الضالع تقاطع اإلنتقالي  
 وتمنع ابناءها من االلتحاق بقواته 

في تصعيد معلن ضد اإلنتقالي الجنوبي الذي ظهر مؤخرا  

رفضت قبائل   قاصدا مصالحه ومصالح قياداته دون سواها

يافع التابعة لمحافظة الضالع تعزيز فصائل المجلس  

بالمقاتلين  اإلنتقالي  . 

حررت طلبا    وقالت مصادر مطلعة أن هيئة رئاسة المجلس

فصائله المتمركزة  رسميا  لمشايخ قبائل يافع لدعم جبهات 

 .في حضرموت بالمقاتلين، إال أن الطلب قوبل برفض قاطع

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على فشل حملة تجنيد  

للمجلس اإلنتقالي في أبرز معاقلها بمحافظة الضالع بعد  

 .امتناع القبائل إرسال أبنائها

 

قرار جديد لحكومة معين يقضي برفع 
 األسعار 

قراراتها أصدرت حكومة معين عبد الملك قرارات جديدة من   وسط أنباء عن تشكيل حكومة جديدة و كآخر

بينها إنشاء صندوق جديد بإسم صندوق حماية البيئة وآخر يقضي بزيادة في أسعار الوقود غير أن الزيادة لم  

 .تحدد حتى اآلن 

ونقلت قناة بلقيس عن مصادرها إن حكومة معين بصدد رفع الرسوم المحصلة لصندوق التراث كما أضافت  

 .مبلغ مائتي لاير على كل باكت دخان لصالح الصندوق التابع لوزارة الثقافة

وبحسب المصادر فقد تقدم وزير اإلعالم والثقافة والسياحة معمر اإلرياني بذلك المقترح خالل اإلجتماع األخير  

بشكل غير   للحكومة، مشيرة إلى أن اإلرياني يتقاضى مكافأة شهرية من الصندوق تبلغ مليوني لاير شهريا

 .قانوني

وأوضحت أن الحكومة أقرت رفع سعر الدوالر الجمركي من خمسمائة لاير إلى سبعمائة وخمسين رياال معتبرة  

 .أن تلك القرارات غير قانونية كونها لم تعرض على البرلمان ولم يصدر بها أي قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

سفن المتنفذ “العيسي” المتهالكة تهدد  
 المياة البحرية اليمنية بالتلوث

تهدد سفن المتنفذ أحمد العيسي النفطية المتهالكة بتلوث المياة البحرية اليمنية وسط غياب الرقابة الحكومة و  

 .نفوذ التاجر في مؤسسات الدولة التي يجعلها تتغاضى عن مايحصل

خبير جيولوجي واستشاري في تنمية الموارد الطبيعية، من تداعيات استمرار الناقالت النفطية   و حذر

 .المتهالكة التابعة لتأخر النفط أحمد العيسي في تلويث البيئة البحرية في اليمن

سفينة متهالكة مهددة بالغرق على   12في تدوينة على )تويتر(، إن “العيسي يمتلك  وقال د. عبدالغني جغمان 

 .”سواحل عدن وغير مسجلة وليس لديها أعالم وال تصاريح تشغيل

حكومة الفشل والفساد )حكومة معين( ستتدمر الموائل الحيوية والبحرية  وأضاف: “في ظل ”. 

ينا” التابعة لشركة “عبر البحار” المملوكة للعيسي،  وحسب منصة “حلم أخضر” فإن الباخرة “لؤلؤة أث 

طنا  من النفط في سواحل البريقة بعدن 35، بتسرب 2022يوليو   5تسببت في  . 

من الناقلة 2021يوليو  17سبقت ذلك كارثة مماثلة للشركة ذاتها حيث تسربت أطنان من الديزل في   ” 

DIA” في ميناء عدن. 

”  1ثة بيئية خطيرة بتسرب مئات األطنان من الديزل من الناقلة “شامبيون كما تسببت شركة العيسي في كار

2014يونيو  11في سواحل المكال بمحافظة حضرموت، في  . 

” حاضرة  1من الناقلة “شامبيون  2013يونيو  10والتزال تداعيات كارثة تسرب ألف طن من الديزل في 

المكالإلى اليوم، حيث تسببت في تلويث شواطئ ومياه البحر ب . 

 

 


