
 

 1صفحه 

 

وعـبـــأس يــف نوبــجـال  

 

     
 

 

 أسبوعية تصدر عن موقع  نشرة                                                                                                                                                                                                     

 السبت م  2021 \  11 \ 13والسبعون  السابعالعدد                                                                                                                                                              

                                                                                                                     

                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                     

                 

 أبرز أحداث األسبوع

حقيقة االنسحابات العسكرية للتحالف 
 من اجلنوب

 

اإلنتقايل يهدد باإلنسحاب من املناصفة 
حملها مسئولية فشل اتفاق الرياض

ُ
 وي

 

ردفان تدعو إىل مظاهرات غاضبة 
والزحف حنو عدن للمطالبة برحيل 

 التحالف وحكومة املناصفة
 

االخرية طارق عفاش يبدا ترتيباته 
لالنقضاض على اإلصالح يف تعز وشبوة 

 وحضرموت
 

ق بديل بن عديو يف شبوة 
ّ
اإلمارات تسو

وتهيئ األجواء النقالب جمتمعي ضد 
 اإلخوان

 



 
 

                 

 

 2صفحه 

 

 

السبت، محافظة ابين، توتر عسكري بين    شهدت اليوم

واإلصالح السيما في شقرة الساحلية قوات االنتقالي  . 

وقالت مصادر محلية إن قوات هادي استحدثت مواقع ونقاط 

تفتيش على طول جبهات القتال المتقدمة على تخوم شقرة  

في    ونصبت مدافع ورشاشات متوسطة المدى

شقرة الغربية، مشيرة إلى توجيهات برفع االستعداد   أطراف

 ..القتالي في صفوف هذه القوات تحسبا لهجوم محتمل

عترضت حافالت للنقل البري كانت  وكانت قوات هادي ا

التي يقودها طارق صالح في   عناصر من الفصائل   تقل

 .الساحل الغربي بهدف تهريبهم إلى شبوة

ولفتت المصادر إلى أن مليشيات طارق أقرت خطة لنقل 

شبوة بعد منع مرورهم من نقاط   مقاتليها بدون عتاد إلى

لحافالت لكن توجيهات قضت باعتراض ا  اإلصالح في أبين

وإنزال المجندين ما تسبب بتصاعد في حدة التوتر بين  

 .الطرفين 

 .وتسعى اإلمارات إلى إسقاط محافظة شبوة النفطية

 

 
 
 
 
 

ردفان تدعو إلى مظاهرات غاضبة 
والزحف نحو عدن للمطالبة برحيل 

 التحالف وحكومة المناصفة 

دعت لجنة المظاهرات واالحتشاد في ردفان بلحج إلى   

الخروج في مظاهرات شعبية غاضبة للتنديد بانهيار  

 .األوضاع االقتصادية ورحيل التحالف

ووجهت اللجنة إنذار أخير للتحالف وحكومة المناصفة  

 .لمعالجة الوضع االقتصادي ووقف تدهور العملة الوطنية

جات الشعبية في اجتماها  كما دعت اللجنة المنظمة لالحتجا

الموسع أمس الخميس للخروج في مظاهرات في الحبيلين  

والزحف نحو مدينة عدن للمطالبة برحيل التحالف وحكومة 

 .المناصفة والتنديد بانهيار العملة

وحددت اللجنة الثلثاء القادم مسيرات غاضبة ضد التحالف  

 .وحكومة المناصفة

 

  

 

تزامناً مع انتقال قوات طارق صالح المنسحبة من الساحل الغربي إلى المحافظات الجنوبية، يجري الحديث   

حالياً عن أن التحالف السعودي اإلماراتي سلم قيادة القوات الموالية للتحالف لطارق صالح بدالً من المجلس  

 .االنتقالي الجنوبي 

تها وسائل إعالم محلية فإن طارق صالح بصدد إعادة هيكلة قوات االنتقالي، كما  ووفقاً للتسريبات التي تداول 

ف األول في قوات وألوية األحزمة األمنية التابعة  تفيد التسريبات إن طارق سيشرع بتغيير قيادات الص

بالبريقة في   لالنتقالي، وأن هذه المهمة استلمها رسمياً من قيادة التحالف التي التقى بها طارق بمقر التحالف

 .مدينة عدن 

وتتحدث أيضاً المعلومات المتداولة أن التحالف منح طارق الضوء األخضر لتغيير قيادات االحزمة األمنية وأن  

المجال أمامه مفتوح حتى لو اختار قيادات عسكرية منتمية للمحافظات الشمالية بدالً عن تلك القيادات الجنوبية  

ي العسكريةالتي تقود كافة فصائل االنتقال  . 

ويرى مراقبون إن العملية التي يسعى التحالف لتنفيذها على مستوى هيكلة القوات الجنوبية، تتمثل بتغيير  

والءات هذه القوة من والئها للمجلس االنتقالي الجنوبي إلى الوالء للتحالف ولتيار المؤتمر الموالي لإلمارات  

 .والذي يقوده طارق عفاش

 

 

 

 

 

 

 

يل الدعوى القضائية لقيادي يف احلراك ضد اإلمارات وشركة  تفاص 
 توتال 

أنه سيقوم بتقديم دعوى   قال الناشط وعضو المكتب السياسي األعلى للحراك الثوري سالم عوض الربيزي

قضائية ضد شركة توتال الفرنسية والنظام اإلماراتي بعد أن تم اعتقاله وإخفائه قسرا من قبل القوات  

اإلماراتية في سجن منشأة بالحاف الغازية لمدة أربع سنوات وتحويل المنشأة الى سجن سري ومأوى 

 .للجماعات اإلرهابية 

في تصريحات صحفية أنه عين عضو نقابة المحامين في باريس المحامي لويس كوفالرد   وأوضح الربيزي

 .لتمثيل مصالحه في الدعوى القضائية ضد شركة توتال الفرنسية والحكومة اإلماراتية

ولفت الربيزي أنه أعطى توكيال رسميا لجمعية منا لحقوق اإلنسان ومقرها في سويسرا لمساعدته في جميع  

راءات القضائيةمراحل اإلج . 

وإطلقت القوات اإلماراتية سراحه في أبريل الماضي من قبل المحكمة الجزائية بالمكال بعد سنوات من االعتقال  

 .والتعذيب

 

تسريبات.. انباء عن تغيري قيادات الصف األول باألحزمة  
 األمنية بعد تسلم طارق قيادة قوات االنتقايل 

 

توتر عسكري بني اإلنتقايل وقوات  
 هادي يف أبني 
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واصلت قوات األمن الخاصة التابعة لإلصالح اعتقال  

المواطنين وأبناء القبائل في شبوه, حيث رفضت    وتعديب

ة العامة في شبوة بإحالة أحد المعتقلين في  توجيهات النياب

 .سجونها إلى القضاء

هت مذكرة لقائد  وقالت مصادر حقوقية أن النيابة العامة وجَّ

ه فيها بإحالة  بتقوات األمن الخاصة “عبدربه لعكب” طال

عتقل في سجن معسكر الدكتور “محمد رضوان السعدي” الم

 .الشهداء منذ أكثر من سبعين يوماً إلى القضاء

وأشارت المصادر إلى أن “لعكب” رفض توجيهات النيابة  

بتقديم الدكتور “السعدي” للمحاكمة إن توفرت أدلة أو  

 .اإلفراج عنه

وجاءت توجيهات النيابة بعد أيام من توجيهات أخرى  

مدير شرطة أصدرتها نيابة استئناف محافظة شبوة و

المحافظة “عوض الدحبول” إلى قوات األمن الخاصة  

تطالبها بإرسال أوليات قضية اعتقال “السعدي” ولم تنفذها 

 .تلك القوات

واعتقلت قوات األمن الخاصة الموالية لجماعة “اإلصالح” 

 - مطلع سبتمبر الماضي-الدكتور “محمد رضوان السعدي” 

إلى سجنها السري   في نقطة العرم بمديرية حبان، ونقلته

 .بمعسكر الشهداء بدون أي مبرر

ويستمر اإلصالح التنكيل بأبناء المحافظة الرافضين لسياسة 

 .السلطة المحلية بقيادة محمد بن عديو

 

 

 

 

حكومة المناصفة تفرض تسعيرة  
جديدة في المشتقات النفطية  

 بحضرموت 

فرضت شركة النفط في حضرموت سعرا جديدا للبنزين   

مسجلة ويط تدهور كبير في الخدمات وانهيار للعملة  

 .الوطنية

وأقرت شركة النفط في حضرموت رفع سعر لتر البنزين إلى 

لتر ” الدبة  20صفيحة البنزين    ليصل سعر لاير , 1200

لاير , مسجلة اعلى سعر وغير مسبوق   24” إلى   . 

وكانت حضرموت النفطية قد شهدت احتجاجات شعبية  

غاضبة تنديدا بارتفاع األسعار وانهيار العملة المحلية  

صادي والمطالبة برحيل البحسني  ,والتدهور المعيشي واالقت 

 .وحكومة المناصفة

 

  

 

تمكنت سلطات حزب اإلصالح في شبوة من تسليم قطاع جنة هنت لشركة بترومسيلة ، بعد أن طالبت شركة  

 .استثمارات شبوة بتسلم القطاع النفطي مطلع العام الجاري

)جنة هنت( من مجموعة المقاول   5وجرى اليوم في القاهرة االتفاق على استالم شركة بتر ومسيلة للقطاع 

ة للقطاع، بحضور وزير النفط والمعادن عبدالسالم باعبود، ومن المتوقع ان تستأنف بترو  )الشركاء( المشغل

 .مسيله عملية اإلنتاج في القريب العاجل

توقف منذ عدة سنوات واستغلت بعض الشركات األجنبية من أعضاء   5جدير بالذكر أن االنتاج في قطاع 

مؤسسي في ملكية الحصص األمر الذي استدعى تدخل  مجموعه المقاول فتره التوقف للقيام ببعض العبث ال

وزارة النفط للوقوف بحزم ضد العبث حفاظا على حقوق الدولة السيادية والعمل على استئناف عملية االنتاج ،  

 .وسبق ان تم االتفاق بين الشركاء على تعيين شركة بترومسيلة كمشغل للقطاع 

استكمال كافة االجراءات وبشكل سلس لتمكين المشغل   وكان وزير النفط شدد خالل جلسة المفاوضات على

 .الوطني بترومسيلة من استئناف عملية االنتاج.. مؤكدا ان الوزارة في طور استعادة قطاعات نفطية اخرى

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 أزمة خبز خانقة تعصف حبياة املواطنني يف عدن 
من جديد تتصدر أزمة الخبز في مدينة عدن ، األزمات األخرى المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية للمواطنين ،  

مصادر محلية أكدت أن معظم المخابز في المدينة قلصت حجم الرغيف والروتي إلى أدنى المستويات مبرره  

السوق ذلك بارتفاع أسعار صرف الدوالر وانهيار سعر صرف اللاير اليمني في  . 

  50رياالً للقرص إلى  35نهيار العملة رفعت المخابز واالفران في المدينة أسعار الخبز والروتي من ووسط ا

 .لاير 

الف لاير  37ويأتي ذلك بعد ارتفع سعر الكيس الدقيق السنابل إلى   . 

تنهي االزمة ، لكنه فشل  سلطات عدن ممثلة بمحافظ المحافظة التابع لالنتقالي، احمد لملس ، وعدت بحلول 

لاير للقرص الواحد ، فاكثر من مصدر أكد أن   30ع مالك المخابز واالفران بالبيع بسعر حتى االن في اقنا 

غالء الدقيق الخاص بصناعة الخبز ، مما أدى إلى  معظم المخابز أغلقت أبوابها بدعوى انعدام مادة الديزل و

 . ازمة في أوساط المطاعم والمواطنين

مخبزاً بالدقيق اليوم ، اال ان أسعار الدقيق التي تم   80إعالن مكتب صناعة وتجارة مدينة عدن تزويد  ورغم

كجم 50الف لاير للكيس الواحد وزن  36تزويد المخابز به يتجاوز سعرة الـ  . 

 ل للش 

 شركة مجوهرات اسرائيلية تشارك في موسم الرياض

شاركت شركة المجوهرات اإلسرائيلية “يافيل جولري” والتي مقرها القدس المحتلة، ضمن فعاليات معرض صالون   

 .المجوهرات في موسم الرياض الذي يقام في المملكة العربية السعودية

الماضي في   وكانت الشركة قد نشرت تغريدة على “تويتر” بأنها فخورة بمشاركتها في المعرض الذي عقد األسبوع

ئالت الملكيةديم خدماتها لـ”العاتق العاصمة الرياض، مشيرة إلى استعدادها ل ”. 

وأثناء فعالياتها في المعرض، قامت الشركة بالتسويق ألغلى كمامة صنعت في التاريخ، حيث بلغت قيمتها المليون  

يات المتحدة األمريكيةيكي، وتم بيعها لرجل أعمال لم يتم اإلفصاح عن اسمه من الوالونصف دوالر أمر . 

تداولة عن رحالت طيران بين البلدين،  ولم تعلن السعودية تطبيعا رسميا مع االحتالل اإلسرائيلي، رغم األخبار الم

 .وزيارات لحاخام إسرائيلي إلى الرياض

تسليم قطاع جنة هنت النفطي يف شبوة لشركة برتومسيلة  
 يف حضرموت 

 

اإلصالح يواصل التنكيل بأبناء  
 شبوة 
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ل قضاة التغيير القضائي , حكومة هادي , مسؤولية   حمَّ

محاصصتها، مطالباً بتحييدها تسييس السلطات القضائية أو 

 .عن التجاذبات السياسية

واستنكر مكّون قضاة التغيير القضائي في بيان له ـعجز  

وفشل مجلس القضاء األعلى عن أداء مهامه بالشكل  

المطلوب، خصوصاً بعد أن استطاع نادي القضاة الجنوبي 

الموالي للمجلس االنتقالي تعطيل المحاكم والنيابات منذ  

أشهر 01حوالي  . 

ودعا البيان , هادي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وإعادة  

ين في تعطيل  هيكلة مجلس القضاء، ومحاسبة المتورط

 .المحاكم والنيابات في مناطق سيطرة التحالف

ويتهم قضاة التغيير القضائي , مجلس القضاء األعلى  

بحرمان القضاة من حقوقهم واإلمعان في مضاعفة معاناتهم 

المحاباة والمجاملة في إدارته لشؤون القضاء  ويعتمد 

والقضاة من حيث التعيينات في هيئات السلطة القضائية،  

ويتعمد حرمان القضاة ومنتسبي السلطة القضائية من  

حقوقهم , معتبراً ذلك إهداراً لمبدأ استقاللية القضاء وإخالالً 

 .بالعدالة في المجتمع

قالي بعرقلة القضاء  ويتهم حقوقيون , حكومة هادي واإلنت

وتعطيله بسبب االنقسامات في السلطات القضائية التابعة  

للطرفين, ما ساهم في رفع معدل الجريمة وغياب العدالة  

 واستعادة الحقوق 

 

 

 

اإلنتقالي يطالب بسرعة تعيين  
محافظين ومدراء مديريات وفق  

 اتفاق الرياض 

لإلمارات اليوم  طالب المجلس االنتقالي الجنوبي التابع  

باتخاذ   بإلزام حكومة هادي بتنفيذ اتفاق الرياض. وهدد

إجراءات أحادية الجانب وفض شراكته في حكومة المناصفة  

مالم يتم تعيين محافظين ومدراء امن لمحافظات الجنوب  

بمشاركة المجلس ووفقاً أللية المناصفة التي حددها اتفاق  

 .الرياض

ضرورة إشراكه في إدارة  وشدد المجلس االنتقالي على  

البنك المركزي والتوافق على إدارة جديدة للبنك المركزي  

وإيداع إيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها 

في البنك المركزي بمدينة عدن, وإعادة تشكيل وتفعيل  

الهيئات االقتصادية والرقابية ) المجلس االقتصادي االعلى, 

هاز المركزي للرقابة والمحاسبة(هيئة مكافحة الفساد, الج   

  

 

أسابيع واألخبار تتوالى تباعاً عن انسحابات للقوات العسكرية التابعة للتحالف السعودي اإلماراتي، فمن أخبار  3

االنسحابات العسكرية السعودية لقواتها من بعض المناطق الجنوبية الشرقية لمحافظة المهرة إلى االنسحاب السعودي  

العسكري من مطار عتق بمحافظة شبوة، إلى انسحاب القوات اإلماراتية من معسكر العلم بمديرية جردان بالمحافظة 

ذاتها إلى االنسحاب العسكري السعودي من مقر قيادة التحالف بالبريقة في مدينة عدن خالل اليومين الماضيين، كل تلك 

من الصحة وفق ما أكدته مصادر عسكرية مطلبة تحدثت للجنوب  االنسحابات تبين أنها تحركات وهمية ال أساس لها 

 .اليوم

المصادر أكدت أن السعودية واإلمارات لن تنسحبا من المحافظات الجنوبية، مشيرة إنه من السذاجة أن يصدق المرء  

ن منذ البداية،  بأن تنسحب السعودية أو اإلمارات من الجنوب، وأنها لو كانت تهدف لالنسحاب لما دخلت الحرب في اليم

بالسيطرة العسكرية على   فاالنسحاب يعني االعتراف بالهزيمة من الحرب على اليمن بشكل واضح، وتمسك البلدين

الجنوب هدفه تحقيق أي مكاسب سياسية او اقتصادية أو عسكرية توسعية لتعويض الهزائم العسكرية التي تلقتها قوات 

الشمالية والتي لم تتمكن من هزيمة الحوثيين التحالف السعودي اإلماراتي في المحافظات . 

في هذا السياق أيضاً تحدث للجنوب اليوم مصدر عسكري من قوات النخبة الشبوانية التي كانت متمركزة في معسكر  

العلم، حيث كشف المصدر العسكري أن القوات اإلماراتية لم تكن متواجدة في معسكر العلم، وما نشرته وسائل اإلعالم 

كون المعسكر كان خالياً من أي تواجد عسكري إماراتي في سحاب القوات اإلماراتية من المعسكر غير صحيح لعن ان

 .المعسكر

المصدر أكد أيضاً أن ما كان موجوداً بمعسكر العلم في شبوة هو بعض المعدات العسكرية المتطورة التي كانت تمتلكها  

إلى مناطق أخرى تتواجد بها القوات اإلماراتية  ن المعسكر ونقلها اإلمارات داخل ذلك المعسكر، وجرحى سحبها فقط م

وهي غير معروفة حتى اللحظة وقد تكون إلى حضرموت بقاعدة مطار الريان أو إلى منشأة بلحاف على ساحل شبوة أو  

 .إلى المخا حيث ال يزال للقوات اإلماراتية وجود عسكري رمزي هناك

ارات أو السعودية في المحافظات الجنوبية، أوضح المصدر العسكري إن التحالف وعن طبيعة التحركات العسكرية لإلم

المحافظات الجنوبية يجري عمليات تبديل بين قواته من منطقة إلى السعودي منذ أن فرض سيطرته العسكرية على 

ه المحافظة أو تلك ليس  أشهر، وبالتالي فإن ما يثار بشأن االنسحابات سواء السعودية أو اإلماراتية من هذ 6أخرى كل 

تموضع، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك هو بقاء المناطق التي يقال إن السعودية أو صحيحاً فما يحدث هو فقط إعادة 

اإلمارات انسحبت منها خاضعة لسيطرة تلك القوات ولم تستلم قوات الشرعية أي مناطق سبق الحديث عن وجود  

 .انسحاب عسكري للتحالف منها

ا الصدد علم الجنوب اليوم من مصدر إداري بمطار عتق بمحافظة شبوة أن المطار الذي نشرت وسائل اإلعالم في هذ

طار وال يزال ة المخالل األسبوعين الماضيين أن القوات السعودية انسحبت منه، ال يزال مغلقاً ولم تستلم قوات الشرعي

مصدر اإلداري إن ما حدث في مطار عتق هو نقل بعض القوات  خاضعاً للسيطرة العسكرية السعودية حتى اليوم، وأكد ال

السعودية وبعض المدرعات التي كانت داخل المطار إلى منطقة “قارة الفرس” ذات الموضع االستراتيجي الواقعة بين 

محافظتي شبوة وحضرموت، ذلك يعني أن القوات السعودية ال تزال موجودة داخل مطار عتق باإلضافة للقوات  

راتية التي ال تزال متواجدة بمنشأة بلحاف الغازيةاإلما . 

بالمثل أيضاً فإن ما أشيع عن انسحاب عسكري سعودي خالل اليومين الماضيين من مقر التحالف بعدن في منطقة 

البريقة، غير صحيح، وبحسب مصادر مطلعة فإن ما حدث كان إعادة تموضع فقط ومن غير المستبعد أن تكون 

المدرعات التي تم شحنها على متن السفينة السعودية )درة جدة( قد تم نقلها لمنطقة يمنية أخرى في الجنوب وال 

 .يستبعد أن تكون المهرة

مراقبون سياسيون يؤكدون أيضاً إن انسحاب السعودية واإلمارات من المحافظات الجنوبية ليس باألمر السهل، وأن  

هذا محافظات الجنوبية إال في حالة وجدت مقاومة شعبية وعسكرية من الداخل لطردها وقوات البلدين لن تخرجا من ال

أصبح وارد الحدوث في القريب العاجل في ظل الوضع الذي تعيشه المحافظات الجنوبية التي لم ينالها من التحالف  

نتهاكاتسوى الفقر والجوع واالختالالت األمنية والفساد واإلرهاب والحصار واالعتقاالت واال . 

وأضاف المراقبون إنه وبالعودة إلى الوراء قليالً سنجد أن قائدي القوات السعودية واإلماراتية الفريق الركن مطلق 

األزيمع قائد القوات المشتركة السعودية وقائد القوات البرية اإلماراتية اللواء الركن صالح العامري التقيا منتصف 

ات مكثفة لممثلي البلدين العسكريين المشاركين في الحرب باليمن حيث استضافت  سبتمبر الماضي وكان هناك اجتماع

فظات الجنوبية تم االتفاق  الرياض تلك االجتماعات واللقاءات الثنائية، وهو ما يؤكد أن كل ما يحدث حالياً في المحا

رسم وترتيب كافة خطواتهاوالتوافق عليه بين الرياض وأبوظبي خالل تلك االجتماعات التي خصصت للترتيب لها و . 

 

 
 
 
  

عطل   حقيقة االنسحابات العسكرية للتحالف من اجلنوب 
ُ
الصراع على السلطة القضائية ي

 عمل احملاكم يف عدن 
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أفادت مصادر محلية أن مسلحين من قبائل الصبيحة توافدوا 

إلى مدينة عدن اليوم األربعاء عقب مقتل النقيب فكتور 

الصبيحي برصاص قوات اإلنتقالي في دار سعد أمس  

 .الثلثاء

وأوضحت المصادر أن منطقة العماد بمديرية دار سعد شمال 

عدن تشهد توترا غير مسبوق عقب مقتل النقيب فكتور  

الجدي الصبيحي اثر هجوم مسلح استهدف مركز شرطة 

 .العماد 

ولفتت المصادر إلى أن حشوداً من أبناء الصبيحة وصل إلى 

 .المكان لحماية نائب مدير شرطة العماد روبل الجدي

 .وهددت القبائل قوات تابعة لإلنتقالي باقتحام مقر الشرطة

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد قسم الشرطة  

 .وقوات اإلنتقالي أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين 

 

 

 

 

قيادي في الحراك : اإلنتقالي 
 وحكومة هادي يعبثون بعدن

قال رئيس الدائرة السياسية بالمجلس األعلى للحراك   

إدارة  الثوري إن المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات في  

 .الملف األمني في عدن

وعلق محمد عبدالهادي على اغتيال الصحفية رشا وطفلها  

وزوجها حيث أوضح أن أسماها سلطة األمر الواقع  

لت في إدارة المدينة أمنياً  وحكومة المحاصصة فش

 ً  .واقتصادياً ومعيشياً وخدميا

واستغرب عبد الهادي في منشور على صفحته في  

بالعبث في عدن عبر االغتياالت والتفجيرات  “فيسبوك” 

والقالقل األمنية في ظل وجود الكم الكبير من األلوية األمنية 

 .والعسكرية المتعددة األسماء في المدينة، حد تعبيره

وأشار إلى أن عدن مدينة صغيرة جغرافياً بمداخلها  

وبمخارجها يمكن ضبطها بسهولة في حال وجدت النوايا،  

فاقات األمنية لطرفَي المناصفةلتالفي اإلخ . 

وجاءت تصريحات القيادي في الحراك الثوري بعد ساعات 

من انفجار عبوة ناسفة ُزرعت في سيارة اإلعالمي محمود 

العتمي ، بالقرب من ساحل أبين في مديرية خور مكسر، ما 

أدى إلى إصابته بجروح بالغة، فضالً عن مقتل زوجته  

ة إماراتية رشا خالد عبدهللا وطفلها  اإلعالمية العاملة في قنا

 .الذي لم يولد

  

 

حكمت المحكمة اإلدارية في عدن بعدم مشروعية قرارات البنك المركزي بعدن التي اتخذها البنك ضد بعض  

حكومة هادي، معين عبدالملكالصرافين بعدن بناًء على توجيهات من رئيس  . 

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة اإلدارية االبتدائية بعدن أصدرت امس اإلثنين حكماً بوقف إجراءات البنك  

 .المركزي بحق العشرات من شركات ومنشآت الصرافة

اتخذها المركزي  وكان عدد من الصرافين قد تقدموا بدعوى قضائية ضد البنك المركزي بعدن بسبب قرارات 

 .ضدهم

وقضت المحكمة بإعادة أعمال الصرافة كما كانت قبل صدور القرارات من المركزي في منتصف أكتوبر  

 .الماضي 

وقضت المحكمة بإعادة أعمال الصرافة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرارات المركزي كإجراء وقتي وتحفظي  

 .إلى حين الفصل بالدعوى

من الصرافين وشركات الصرافة في كل من عدن ومأرب وحضرموت بأنها غير    واتهم مركزي عدن مجموعة

 .ملتزمة بقانون أعمال الصرافة وأنها ضاربت بسعر الصرف وأضرت بحالة االستقرار في السوق

وكان معين عبدالملك قد وجه بوقف عدد من شركات الصرافة في عدن بدافع تهدئة الشارع الجنوبي الغاضب  

ار الصرف وارتفاع الدوالر والعمالت األجنبيةبسبب انهيار أسع  . 

ورغم تحذير مختصين بينهم أعضاء بحكومة هادي من هذه اإلجراءات وتأكيدهم بأنها لن تقود إلى تحسين  

سعر العملة المحلية بمناطق الجنوب التي تسيطر عليها حكومة الشرعية والتحالف وأنها قد تنعكس سلباً على  

أن معين عبدالملك أصر على تنفيذها بذريعة أنها فقط لتهدئة الشارع في الجنوب، وهو  الوضع االقتصادي، إال 

 .ما أكد أن حكومة هادي ال تملك أي استراتيجية لوقف تدهور سعر الصرف وانهيار العملة

 
 
 
 
 
 

 اإلنقاذ اجلنوبي يطالب التحالف بسحب قواته من اليمن 
الجنوبي, التحالف إلى اتخاذ خطوات جدية وحقيقية إلنهاء الحرب التي يقودها في  دعا مجلس اإلنقاذ الوطني 

 .اليمن منذ سبع سنوات

وطالب اإلنقاذ الوطني في بيان صادر عنه الثالثاء تعليقاً على انسحاب القوات السعودية من عدن، بضرورة  

الحصار عن كافة األراضي اليمنية نها إيقاف الحرب بصورة نهائية ورفعاالستمرار في الخطوات التي من شأ . 

وقال البيان: “آن األوان لمنطقتنا العربية واإلقليمية أن تخرج من بوتقة النزاعات المستمرة والصراعات  

 .”المتفاقمة والسياسات القائمة على الهيمنة والتبعية منذ عقود

أعوام وأُنفقت خاللها مليارات  وأشار البيان إلى أن الحرب التي ُشنت على اليمن منذ ما يقارب السبعة  

 .الدوالرات أثبتت عدم جدواها وأدخلت المنطقة في معمعة أضّرت بمصالح كافة األطراف

كما دعا مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي, التحالف الذي تقوده السعودية إلى سحب كافة قواته وإيقاف كافة  

يمنيين منذ سنواتالعمليات العسكرية في اليمن ورفع الحصار المفروض على ال . 

ويأتي البيان بعد ساعات من مغادرة قوة عسكرية سعودية عدن، ونقلها عبر باخرة “درة جدة” إلى خارج  

المدينة بالتزامن مع وصول طائرة عسكرية إلى مطار عدن الدولي، ونقلت عدداً كبيراً من الجنود السعوديين،  

واالرتباك وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة من الرعب والتوتر  . 

وتشهد عدن فوضى أمنية وتفجيرات متوالية طالب قيادات في اإلنتقالي وقيادات في اإلصالح أخرها تفجير  

وطفلها “جواد” فيما ال يزال زوجها    سيارة بخور مكسر قتل على إثرها مراسلة في قناة الشرق رشا عبدهللا

 .الصحفي محمود العتمي في العناية المركزة وإصابته خطيرة

ويرى مراقبون أن اإلصالح المستفيد من التفجيرات التي تشهدها عدن وسط اتهامات اإلنتقالي له بإفشال  

 .اتفاق الرياض

القضاء بعدن يبطل قرارات معني والبنك املركزي ضد  
 الصرافني 

 

عدن.. توتر أمني بدار سعد عقب مقتل ضابط  
 من أبناء الصبيحه برصاص اإلنتقايل 
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قال مراسل الجنوب اليوم إن التفجير اإلرهابي الذي استهدف 

ن استهدف  سيارة مدنية بمنطقة خور مكسر في مدينة عد 

مدينة عدنمراسلين لقنوات إماراتية من أبناء  . 

وقالت مصادر الجنوب اليوم إن عبوة ناسفة زرعت بسيارة 

الصحفيين العاملين بقنوات إماراتية من مدينة عدن، رشا عبدهللا  

وزوجها محمود العتمي، ما أدى لوفاة الصحفية رشا عبدهللا 

وطفلها “جواد” فيما ال يزال الصحفي محمود العتمي في العناية  

 .المركزة وإصابته خطيرة

وقالت المصادر إن الصحفية رشا عبدهللا كانت حامل وقتلت هي  

 .وجنينها

االستهداف بالتزامن مع انسحاب القوات السعودية من   وياتي

وم  مدينة عدن والذي بدأ من يوم أمس اإلثنين واستمر الي

الثالثاء أيضاً، كما يأتي االستهداف بعد يوم من زيارة المبعوث 

األمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ لمدينة عدن وسبقه بيوم زيارة  

 .للمبعوث األممي هانس غروندبيرغ 

 

 

 

 

إغالق مستشفى حكومي  
جراء إهمال سلطات بن   بشبوه

   عديو

أغلق مستشفى عزان في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة الثالثاء  

هيار القطاع الصحي وممارسات أبوابه أمام المرضى، جراء ان 

 .سلطات بن عديو التي أدت إلى إغالقه

وقالت مصادر طبية أن إغالق المستشفى بكافة أقسامه جاء بعد  

رفض السلطة المحلية بقيادة “محمد بن عديو” توفير  

المستلزمات الطبية واألدوية واللقاحات المخصصة لمكافحة 

األوبئة، باإلضافة إلى عدم توفر الديزل المخصص للمولد  

 .الكهربائي الخاص بالمستشفى 

أكتوبر    26وكان مدير مستشفى عزان يسلم محمد بجنف قدَّم في 

نصبه، على خلفية عدم صرف النفقات الماضي استقالته من م 

  –التشغيلية الخاصة بالمستشفى من قبل السلطة المحلية، مؤكداً 

في مذكرة االستقالة التي قدمها إلى مديرية عام مديرية ميفعة 

أن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل غير   –“محمد بافقير” 

خر مايو أوا  –المبررة، أدت إلى انهيار المستشفى، وقبلها نفذ 

أطباء مستشفى عزان العام بمديرية ميفعة، وقفة   - الماضي

احتجاجية أمام منزل محافظ شبوة “محمد بن عديو”، في مدينة  

عتق عاصمة المحافظة، للمطالبة بصرف مرتباتهم التعاقدية 

 .والمتوقفة منذ تسعة أشهر

 

 

اتهامه لحكومة هادي وحزب اإلصالح بافشال تنفيذ  جدد المجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات اليوم ،  

 .اتفاق الرياض

وقال المجلس في اجتماع استثنائي عقد اليوم في مدينة عدن ، انه وبعد عامين من توقيع اتفاق الرياض ال 

يزال الطرف الثاني يواصل تعطيله الستكمال تنفيذ بنود االتفاق, ويعمل على إضعاف دور حكومة التوافق ،  

 حكومة هادي مسؤولية التدهور المتسارع في األوضاع االقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو  محمالً 

كارثي يهدد حياة مواطنينا ويؤدي إلى زعزعة األمن واالستقرار وتنامي نشاط الجماعات االرهابية الذي تجلى  

 .في عودة االغتياالت والتفجيرات في محافظات الجنوب 

ستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ، مقابل تعنت ورفض حكومة هادي وحزب اإلصالح  وأكد المجلس جاهزيته ال

الذي تجلى في انحراف بوصلة الحرب باتجاه اختالق معارك جانبية من قبل اطراف داخل “الشرعية” على  

 . رأسها جماعة االخوان المسلمين

راءات وتدابير عاجلة ومزمنة الستكمال  وأشار االنتقالي إلى أن صبرة بلغ مداه ولن يطول أكثر ما لم تتخذ اج

تنفيذ اتفاق الرياض وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب, وتشكيل الوفد التفاوضي  

المشترك, والتوافق على إدارة جديدة للبنك المركزي وإيداع ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك  

ة عدن, وإعادة تشكيل وتفعيل الهيئات االقتصادية والرقابية ) المجلس  وغيرها في البنك المركزي بمدين

االقتصادي االعلى, هيئة مكافحة الفساد, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة( وكذا اعادة هيكلة وزارتي  

بأن    الدفاع والداخلية ، وهدد المجلس االنتقالي الجنوبي باالنسحاب من حكومة المناصفة ، مؤكداً عدم قبوله

تكون مشاركته في حكومة المناصفة أداة لتركيع وتجويع المواطنين وإذالله وفرض العقاب الجماعي عليهم,  

 .وسنضطر إلى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا في هذه الحكومة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مأمور املعال السابق يتهم مدير أمن عدن باقتحام منزله 

على اقتحام تع منزل مأمور المعال السابق فهد مشبق مساء االثنين  أقدمت قوات اإلنتقالي . 

أطقم   6واتهم المشبق في منشور على حسابه في “فيسبوك” أن مدير أمن عدن “مطهر الشعيبي بإرسال 

وملثمين لمداهمة منزله بهدف اعتقاله بسبب شكوى وصفها بـ”الكاذبة” من مدير شركة “إخوان ثابت” في  

يها أن “المشبق” اقتحم الشركةالمعال ادعى ف . 

وأوضح المشبق أنه ذهب إلى الشركة الستالم ملف وضعه عند مديرها يخص مواطناً يدعى الصبيحي أخذوا  

 .أرضيته قبل أيام بالقوة رغم أنه يمتلك أوراقاً رسمية تثبت ملكيته لها

الشركة كانت ذريعة لمداهمة   ولفت المشبق إلى أن الشعيبي مصمم على اعتقاله بأي وسيلة وأن شكوى مدير

متسائالً هل نحن في دولة وإال عصابات؟  المنزل,  !. 

ل مأمور المعال السابق محافظ عدن أحمد لملس المسؤولية الكاملة عن المداهمة التي قال إنها جاءت   كما حمَّ

ها “إخوان  باتفاق بين مدير الشركة ومدير أمن عدن بهدف تضييع الملف الخاص باألرضية التي بسطت علي

 .”ثابت

وكان فهد المشبق اعتُقل في مايو الماضي من قِبل قوات أمنية لعدة ساعات بأوامر من غرفة العمليات  

المشتركة الخاصة بالتحالف على خلفية مشاركته في تظاهرات حملت شعار “االحتجاجات الشعبية لتوفير ُسبل  

سين األوضاع المعيشية والخدميةالعيش الكريم”، ونُظمت أمام مقر التحالف للمطالبة بتح . 

 

 

حملها مسئولية فشل اتفاق  
ُ
اإلنتقايل يهدد باإلنسحاب من املناصفة وي

 الرياض 
 

اغتيال رشا عبداهلل وحممود العتمي  
ني لقنوات إماراتية بعدن 

َ
 املراسل
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تظاهر العشرات من أبناء مديرية يافع بمحافظة لحج االثنين  

احتجاجا على ارتفاع األسعار وتدهور العملة المحلية أمام  

 .العمالت األجنبيه

وأغلق المحتجون سوق المحاجيم وسوق الفيض بمديرية يافع، 

ورفعوا شعارات رافضة لسياسة التجويع التي تمارسها حجومة 

 .المناصفة

ن وصول االحتجاجات إلى كل األسواق وإغالق وهدد المحتجو

 .الطرقات في حال لم ينظر إلى مطالبهم بعين االعتبار

وحمل المحتجون التحالف وحكومة المناصفة مسؤولية االنهيار  

 .االقتصادي دون أي معالجات

وكانت شهدت يافع أمس األحد تظاهرة مماثلة أضرم فيها  

وا الطرقاتالمتظاهرون النار وسط الشوارع وأغلق . 

 

 

 

شبوه.. هجوم مسلح يستهدف منزل بن 
 عديو

هجوما على منزل محافظ   شن مسلحون مجهولون الثالثاء، 

 .هادي في شبوة، محمد بن عديو

وقالت مصادر محلية بان مسلحين ألقوا قنابل يدوية على منزل 

 .بن عديو ثم الذوا بالفرار

استفزازات االصالح والتي  من    وكان المجلس االنتقالي حذر

يقودها بن عديو ، متهما إياه باستحداثات عسكرية في محيط 

 .منشاة بلحاف التي تتخذها القوات اإلماراتية قاعدة

ويرى مراقبون أن انسحاب اإلمارات من شبوه غير ممكن إال 

في حال سيطر اإلنتقالي على المحافظة وطرد اإلصالح من  

 .المحافظة

ى باشتباكات مسلحة بني فصائل  عدن.. قتلى وجرح 
 اإلنتقايل بدار سعد 

سقط قتلى وجرحى , الثالثاء ، إثر اقتحام قسم شرطة في مدينة   

 .عدن 

وقالت مصادر محلية إن قوات تابعة لإلنتقالي اقتحمت قسم  

شرطة مدينة العماد في دار سعد شرقي عدن , ما أدى الى  

االنتقالي, وعناصر قسم الشرطة اندالع اشتباكات بين قوات  

 .اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين

 .وبحسب المصادر فإن المنطقة اشهد توتر أمني بين الطرفين

وتأتي العملية بعد ساعات من زيارة المبعوثين اإلمريكي  

إلى عدن  واألممي . 

 

اتَّهم وكيل نيابة األمن والبحث والسجون بلحج، القاضي عدنان جميع، األجهزة األمنية التابعة لحكومة  

لنيابة العامة، باإلفراج عن السجناء بدون اللجوء إلى ا   هادي . 

 .وكشف جميع , عن وجود فجوة بين الجهات األمنية والقضائية في المحافظة

ناك تشكيالت أمنية تقوم باحتجاز مواطنين وإدخالهم إلى السجن  وأكَّد القاضي جميع في تصريحات أن ه

 .دون فتح ملفات جنائية لهم، أو التنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمحافظة

كما كشف القاضي جميع عن مراكز اعتقال ال تخضع إلدارة األمن والبحث، وإنما تخضع لمسميات بعض  

لقانونية,  بها، حيث يتم منع النيابة من زيارة تلك السجون غير ا  األجهزة األمنية ال عالقة للنيابة واألمن

 .في إشارة إلى فصائل مسلحة تابعه لإلصالح واإلنتقالي 

وبحسب فإن كشوفات السجناء ال تُرفع إلى النيابة بشكل دوري، مشيرا إلى أن هناك صعوبات كبيرة في  

جازات غير قانونية، سواء في القضايا  ى إلى احتجانب التنسيق بين النيابة العامة واألجهزة األمنية، أد

 .المدنية أو الخالفات المناطقية على األراضي، إلى جانب بعض المعتقلين في قضايا كبيرة 

وأوضح القاضي جميع أنه يتم اإلفراج عن السجناء بدون أوامر النيابة، بذريعة أنهم يعانون أمراضاً  

من السجناءوحاالٍت نفسية، باإلضافة إلى تهريب عدد  . 

سجناء من السجن المركزي في منطقة صبر   9حوالي   وكانت األجهزة األمنية التابعة لإلنتقالي هربت

بمحافظة لحج، في أغسطس الماضي، األمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين الذين قاموا بقطع  

رزم المتهم بقتل أحد أبناء المنطقة  الطريق العام بمنطقة “حبيل السبحة”؛ تنديداً بتهريب السجين عطاف ال

، محّملة السلطات األمنية المسؤولية الكاملة عن تهريب سجناء محكومين باإلعدام على ذمة قضايا  

 .جنائية

 
 
 
 
 
 
 
 

درة جدة"  السعودية تسحب عتادها وقواتها من عدن وتنقلها عرب سفينة   ” 

الثالثاء، بحسب ما أفادت به مصادر بالمدينةسحبت السعودية قواتها من مدينة عدن، فجر اليوم   . 

وقالت المصادر إن القوات السعودية سحبت كل عتادها العسكري من آليات ومدرعات وعربات والتي كانت  

موجودة في مقر قيادة التحالف بالبريقة ونقلتها من المعسكر إلى ميناء عدن وتم شحنها على متن سفينة  

دةالشحن البحري السعودية “درة ج ”. 

ساعة من وصول المبعوث األمريكي إلى اليمن    24ويأتي االنسحاب السعودي المفاجئ وغير المفهوم بعد 

تيم ليندركينغ الذي وصل عدن أمس اإلثنين والتقى برئيس حكومة هادي، معين عبدالملك، ووزير  

إلى اليمن مدينة    خارجيته احمد عوض بن مبارك، وهي المرة األولى التي يزور فيها المبعوث األمريكي

 .عدن منذ تعيين واشنطن مبعوثاً لها إلى اليمن

وكان المتحدث العسكري بقاعدة العند ماهر الحالمي قد قال في منشور على حسابه بالفيس بوك إن القوات  

السعودية قامت بإخالء معسكرها بالبريقة في عدن اليوم الثالثاء بعد أن غادرت نصف قواتها مدينة عدن  

ثنينأمس اإل  . 

ويتوقع مراقبون إن الرياض سلمت زمام األمور في عدن للمجلس االنتقالي الجنوبي التابع لإلمارات، في  

الوقت الذي دفعت فيه اإلمارات بتحالف ودمج بين قوات االنتقالي وقوات طارق صالح في الساحل الغربي  

رات على المحافظات الجنوبية تحت  األمر الذي يعزز من عودة نفوذ وسيطرة تيار المؤتمر الموالي لإلما

 .مظلة المجلس االنتقالي الجنوبي

 

 

 نيابة حلج تتهم األجهزة األمنية بتهريب السجناء 
 

غلق األسواق  
ُ
حلج.. احتجاجات شعبية ت

 والشوارع يف يافع 
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أعلنت كتيبة من القوات الخاصة التابعة لإلصالح في شبوة 

انشقاقها عن قوات هادي وأعلنت والءها للمجلس االنتقالي 

 .الجنوبي

وقال متحدث باسم الكتيبة في مقطع فيديو تداوله ناشطون  

على مواقع التواصل االجتماعي، إن هؤالء المقاتلين اشنقوا  

عن قوات اإلخوان في شبوة التابعين للقوات الخاصة  

 .والجيش وانضموا للمجلس االنتقالي الجنوبي

وخاطب المتحدث باسم الكتيبة رئيس المجلس االنتقالي في  

شبوة علي المجنحي بأن يرفع بأسماء هؤالء المنشقين إلى  

رئيس المجلس االنتقالي التابع لإلمارات عيدروس الزبيدي 

 .لضمهم ضمن قوات االنتقالي العسكرية

ودعا المنشقون عن اإلصالح بقية أبناء شبوة من المنتمين  

اإلصالح في المحافظة إلى االنضمام للقوات الجنوبية لقوات  

 .التابعة لالنتقالي 

ويأتي انشقاق الكتيبة التابعة للقوات الخاصة لإلصالح في  

شبوة في وقت تشهد فيه قوات اإلصالح تفككاً من الداخل 

بعد شنت قيادات عسكرية بارزة هجوماً على سلطات  

ديريات شمال  اإلصالح في شبوة واتهمتها بأنها سلمت م

شبوة طواعية لقوات الحوثيين وأنها تسعى لتسليم بقية  

محافظة شبوة لقوات الحوثي نكاية بالتحركات التي ترتب  

لها اإلمارات حالياً إلسقاط شبوة من يد اإلصالح عسكرياً  

وتمكين طارق عفاش من المحافظة النفطية بالتزامن مع  

ب على  حراك قبلي ومجتمعي تموله اإلمارات لالنقال

 .اإلخوان

 

 

 

حلج.. احتجاجات غاضبة بردفان تطالب  
 برحيل التحالف وتندد بانهيار العملة 

شهدت مديرية ردفان في محافظة لحج، الثالثاء ، مظاهرات 

شعبية غاضبة، تنديدا بانهيار العملة والمطالبة برخيل  

 .التحالف

وطالب المحتجون بصرف رواتب العسكريين واالمنيين،  

واعادة االستقرار للعملة المحلية وزيادة مرتبات موظفي  

القطاع المدني والمتقاعدين، وتخفيض اسعار المواد الغذائية 

 .والمحروقات ومعالجة جرحى الحرب

كما توعد المتظاهرون بإجتياح مدينة عدن في حال عدم  

تحقيق مطالبه والسيطرة على مقرات حكومية فيها، خالل  

طمهلة أربعة أيام فق . 

ودعا المحتجون إلى اإللتحام بمظاهرات عدن وإغالق قصر 

 . معاشيق ومقر التحالف ومطار عدن 

 

 

كبرى الثالثاء القادم في كل من ردفان وعدن   دعا نشطاء بردفان بمحافظة لحج إلى الخروج في مسيرة  . 

- 11-9في ردفان عبر شبكات التواصل االجتماعي أنه ستقام مسيرة كبرى تخرج يوم الثالثاء  نشطاء  وقال

م للتنديد بالمجاعة التي فرصتها حكومة المناصفة فأثقلت كاهل المواطن0212 . 

 .وحمل الناشطون التحالف واإلنتقالي وحكومة هادي مسؤولية انهيار األوضاع اإلقتصادية والعملة

ن المسيرة تأتي بعد أن بلغ التدهور المعيشي الكارثي ذروته وبلغ حافة المجاعة , متهمين  وأكد الناشطون أ 

 .مسؤولي هادي واإلنتقالي بنهب ثروات الجنوب

الضالع ومن جولة  -مديريات ردفان من من مفرق يافع  وأوضح الناشطون أنه قرر انطالق المسيرة من

ةالسوق ومن منصة الشهداء وااللتحام وسط المدين . 

 .ودعا الناشطون إلى الحفاظ على الطابع السلمي والممتلكات العامه والخاصة وتحديد لجان مجتمعية

كما أكد الناشطون بأن المسيرة تحمل المطالب الشعبية المشروعة على تخفيص األسعار وصرف مرتبات  

 .العسكريين المتوقفة منذ اشهر وموظفي الدولة 

التحالف من عدن وحرق صور قادة التحالف تنديدا بسياسة التجويع التي  كما ستشمل النطالب الشعبية رحيل 

 .يمارسونها ضد أبناء الجنوب

كما حددت المسيرة النقرر انطالقها غدا الثلثاء مهلة أسبوع لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة , مهددين  

بالمؤلمة في حال لم يتم تحقيق مطالبهم بخيارات وصفوها   . 

ون إلى اإللتحام مع أبناء عدن وكل مناطق الجنوب الحبيب إلغالق مطار عدن وميناء عدن  كما دعا الناشط

 .وقصر المعاشيق ومقر التحالف

ودعا بيان المسيرة, اللواء الخامس إلى االنضمام إلى المطالب الشعبية وعدم التعرض للمسيرة لكي يسجل 

 .لهم هذا الموقف وحماية المحتجين

 

 
 
\\ 
 
 
 
 
 

مبناطق الشرعية.. مسلحون قبليون يف حلج حيتجزون املبعوث األممي  
 أثناء ذهابه إىل تعز 

في حالة فوضوية تكشف مدى االنفالت األمني والعسكري لدى قوات الشرعية في المحافظات الجنوبية التي  

ور الباحة تسيطر عليها، تعرض موكب المبعوث األممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ لالحتجاز في منطقة ط

بمحافظة لحج اليوم اإلثنين أثناء ذهابه إلى محافظة تعز في إطار جولته التي يقوم بها المبعوث في اليمن  

والتي بدأها بزيارة مدينة عدن امس األحد اللقاء برئيس حكومة الشرعية معين عبدالملك ووزير الخارجية  

 .احمد عوض بن مبارك 

األممي تعرض لالحتجاز في نقطة قبلية نصبها مسلحون بمديرية  وقالت مصادر محلية إن موكب المبعوث  

 .طور الباحة ومنعوا مروره

مدرع   35وكان المسلحون قد نصبوا قطاعاً قبلياً في طور الباحة بحجة وجود خالفات بينهم وبين اللواء 

بالريف الجنوبي الغربي لتعز والذي سيطرت عليه قوات اإلصالح قبل نحو عام   المتمركز . 

وأفادت المصادر أن وساطات قبلية وعسكرية تدخلت لدى المسلحين القبليين األمر الذي أسفر في نهاية  

وكب المبعوث األممي والسماح بمواصلة طريقه نحو محافظة تعزالمطاف إلى إطالق م . 

 

 

 ردفان تدعو إىل ثورة كربى أبرز مطالبها رحيل التحالف 
 

اإلصالح  انشقاق كتيبة من قوات  
 وانضمامها لالنتقايل يف شبوة 
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يوماً بعد آخر تتسارع وتيرة القيادات العسكرية المتمردة  

على اإلصالح في شبوة، آخرهم قائد محور عتق العميد  

الركن عزيز العتيقي الذي التقى مؤخراً بالقيادي المؤتمر  

الذي عاد مؤخراً من اإلمارات إلى شبوة الشيخ عوض بن  

 .الوزير

الوالء  لقاء العتيقي بابن الوزير جاء بمثابة إعالن  

اف إلى جانب ابن الوزير الذي تمثل عودته إلى  واالصطف

شبوة في هذا التوقيت تحديداً مؤشر خطر متزايد على بقاء 

اإلصالح مهيمناً على السلطة في شبوة في ظل تصاعد  

الغضب الشعبي في شبوة ضد الحزب وسلطته بسبب نهب  

ثروات المحافظة من النفط والغاز وتهريبها خارج اليمن  

الح مجموعة من أصحاب المصالح المسؤولين بشرعية لص

هادي في الخارج في ظل استمرار انهيار الوضع االقتصادي 

على المواطنين بسبب ارتفاع األسعار بشكل كبير جداً  

 .وانهيار العملة

وفي هذا الصدد كشفت مصادر أن العتيقي رفض إرسال  

ينتعزيزات عسكرية لقوات اإلصالح إلى شقرة بمحافظة أب  . 

قد صرح في وقت سابق لوسائل إعالم تابعة   وكان العتيقي 

للشرعية أن قواته في شبوة مهمتها تأمين شبوة وحمايتها 

 .من أي تحركات عسكرية لقوات الحوثيين

 

 

 

 

ضباط وجنود ُيغلقون الطريق الدولي  
 في أبين 

عدد من المجندين الجنوبيين االثنين بإغالق الطريق     قام 

ة أبين، للمطالبة بصرف  الدولية في مديرية أحور بمحافظ

هم إلى   مستحقاتهم المالية، وسرعة تنفيذ التوجيهات بضّمِ

 .قطاع ألوية الساحل

وقال المجندين خالل وقفتهم االحتجاجية التي نظموها وسط 

الطريق الدولية، التي تربط محافظات المهرة وحضرموت  

ين إلى سقوط يتحصلوا على أي دعم، مشير   أنهم لم  بعدن،

وجرحى، في معارك قوات االنتقالي مع قوات هادي  قتلى 

م في  2019وحزب اإلصالح، التي دارت أواخر أكتوبر 

 .وادي أحور

 .وطالبوا بسرعة صرف مستحقاتهم لألربعة األشهر األخيرة 

ع الحكومي في مدينة     وكان أفراد حراسة المجمَّ

ع    زنجبار عاصمة محافظة أبين األحد هددوا بإغالق المجمَّ

ل لم تستجب السلطة المحلية لمطالبهم وأبرزها  في حا

أشهر 5صرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ  . 

  

المحسوب على مؤتمر صالح التابع لإلمارات، الشيخ   لم يمِض يوم على عودة القيادي القبلي والمؤتمري

 .عوض محمد الوزير إلى شبوة حتى سارعت الوفود القبلية من مديريات شبوة إلى اللقاء به

يشبه مراقبون عوض الوزير بأنه بمثابة حصان اإلمارات الذي تسوقه أبوظبي ليس فقط لخالفة المحافظ التابع  

حافظ شبوة فقط بل وأيضاً تكشف تحركات الوزير ونشاطه االجتماعي  لإلصالح محمد بن عديو في منصب م

المستمر منذ عدة أيام والذي وصل حتى اللقاء بقيادات عسكرية محسوبة على اإلصالح في شبوة بأن مخطط 

يطبخ على نار هادئة بقيادة اإلمارات هدفه تحشيد أكبر قدر من المكونات القبلية في شبوة لالنقضاض دفعة  

ً واحدة  على اإلصالح وإسقاط سلطته من المحافظة نهائيا . 

ويعتبر مراقبون إن أولى خطوات هذا المخطط بدأت منذ أن تمكن القبائل الموالية للوزير من إسقاط مديرية  

نصاب عملياً وذلك من خالل فرضها اعتصاماً سلمياً عند المجمع الحكومي للمديرية األمر الذي أدى إلى وقف  

 .العمل هناك

ه األنظار حالياً في شبوة إلى عوض الوزير، والذي يتوقع مراقبون بأن يكون المرشح األبرز لخالفة بن  تتج

عديو، غير أن هناك تساؤالت تبرز حالياً حول شخصية الوزير ولماذا دفعت به اإلمارات واختارته دون غيره،  

 .فمن هو عوض الوزير

سرة آل الوزير من مملكة العوالق، وتعد أسرته من  وفق المعلومات المتوفرة فإن عوض الوزير ينتمي أل

طين العوالق وكانوا خالل فترة االحتالل البريطاني لجنوب اليمن عبارة عن سالطين يخضعون لالحتالل  سال

البريطاني في عدن ويتلقون األموال من قيادة القوات البريطانية في حامية عدن بصفتهم ممثلين عنها في  

زعامتها، والوزير هو أحد قيادات حزب المؤتمر وهو عضو البرلمان عن المؤتمر، ويعد   المناطق التي يتولون

من القيادات المؤتمرية المحسوبة على اإلمارات، وبعد اندالع الحرب في اليمن غادر عوض الوزير اليمن  

 .واتجه إلى اإلمارات وظل فيها حتى عاد قبل عدة أيام بشكل مفاجئ

قط رأسه في مديرية نصاب بشبوة سارع الرجل إلى تنفيذ حراك مجتمعي ودعا  وفور عودة الوزير إلى مس

لم تقتصر تلك الضيافة على الوفود القبلية فقط بل وصلت  وفود القبائل من مختلف مديريات شبوة لضيافته و

الء لنائب  إلى القيادات العسكرية في شبوة بما فيها القيادات التي كانت تعتبر محسوبة على اإلصالح وتدين بالو

 .الرئيس هادي، علي محسن األحمر

وعاد الوزير إلى شبوة حامالً ما يحتاجه من األموال التي قدمتها اإلمارات والتي تساعده على تنفيذ مهمته في  

ترويج شعبيته واستعراضها أمام سلطات اإلصالح، األمر الذي يكشف تسارع وتيرة تحركات خصوم اإلصالح  

قليمي للضغط نحو تغيير قيادة سلطة شبوة  ياً وعسكرياً وقبلياً، إلى جانب الحراك اإلعلى أكثر من مستوى شعب 

بذريعة إخماد التحركات الشعبية ضد التحالف السعودي اإلماراتي وهي الذريعة ذاتها الذي جاء الوزير  

 .الحتوائها وحرف مسار المطالب الشعبية في شبوة تبديل اإلصالح بمؤتمر اإلمارات 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الطريان اإلماراتي حيلق يف مساء سقطرى بالتزامن مع وصول ضباط اسرائيليني 
ضباط إسرائيليين    حلق الطيران الحربي اإلماراتي،بشكل مكثف األحد في سماء سقطرى بالتزامن مع وصول

 .إلى الجزيرة

واطنين في  مصادر محلية أن طائرات إماراتية استطالعية حلقت على علو منخفض فوق منازل الم  وقالت

 .جزيرة سقطرى

وذكرت المصادر أن الطيران اإلماراتي كثف التحليق في مدينة حديبو عاصمة الجزيرة والمناطق المحيطة  

 .بالمطار، ما أثار الرعب والخوف في أوساط المواطنين

الجزيرةوكانت المعلومات قد أكدت وصول ضباط من الموساد اإلسرائيلي برفقة إماراتيين إلى  . 

 

ق بديل بن عديو يف شبوة وتهيئ األجواء النقالب  
ّ
اإلمارات تسو

 جمتمعي ضد اإلخوان 
 

قائد حمور عتق يرفض تعزيز قوات  
 اإلصالح يف شقرة 
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ارتفع  اصدرت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس األمن  

توفوا قبل ان  عدد العسكريين المتقاعدين الجنوبين الذين 

يتقاضوا رواتبهم المستحقة خالل العامين الماضيين إلى  

ضابطاً وجندياً، وكان آخرهم القائد العسكري المتقاعد  650

العميد محمد أحمد عوض الصبيحي الذي توفي في قريته  

وهو ينتظر وصول راتبه لشهر فبراير، بعد صراع طويل  

 .ومرير مع المرض

ن أقصى درجات الظلم  ويعاني العسكريون الجنوبيو 

واإلجحاف واإلقصاء من قبل حكومة هادي التي امتنعت عن  

صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية وتركتهم يعيشون  

 .البؤس والحرمان

وبوفاة العميد الصبيحي ترتفع أعداد المتوفين من  

العسكريين ومنتسبي الجيش واألمن والمتقاعدين الجنوبيين  

ادي صرف مرتباتهم، إلى  الذين ينتظرون من حكومة ه

وفاة، إما بسبب المرض أو بذبحات ونوبات قلبية   650

 .مفاجئة أو االنتحار

وتنصلت حكومة هادي عن التزماتها بصرف رواتب  

  17العسكريين والمتقاعدين الجنوبيين، المنقطعة منذ 

نية أشهر من أعوام سابقة، متجاهلة الحالة شهراً، منها ثما 

ي يمر بها العسكريون الذين يتهمون  السيئة والمعاناة الت 

 .حكومة “هادي” والمجلس االنتقالي بالتواطؤ ضد قضاياهم

 
 
 
 
 
 
 

كهرباء شبوة الغازية أحد  
 مشاريع بن عديو الوهمية 

انتهت الفترة الزمنية على إنشاء محطة غازية كهربائية في   

محافظة شبوة دون تنفيذ المشروع المتفق عليه بين السلطة 

مليون   92المحلية وشركة المكال والذي تصل كلفته إلى 

 .دوالر

وكان من المفترض تنفيذ المشروع في منطقة العقلة بالقرب 

النمساوية، ويبين هذا الفشل حقيقة   OMV من شركة

المشاريع الوهمية التي أعلنها محافظ شبوة التابع لالخوان  

ة ولم ينفذ محمد صالح بن عديوا الذي أبرم اتفاقاً مع الشرك

التزماته المالية التي حولها لمليشيات اإلصالح في شقرة  

 .وترك شبوة تعيش في الظالم

 

 

  

رغم ترحيب نائب هادي وقائد الذراع العسكري لإلصالح، السبت، علي محسن األحمر بطارق صالح ، الد  

لقوات حكومة الـ”الشرعية”  والية لإلمارات والذي يسوقه التحالف حاليا كبديل خصومه، وقائد الفصائل الم

واإلصالح ،وذلك في مقابلة مع صحيفة عكاظ الرسمية السعودية ، الذي عبر محسن عن ترحيبه بطارق صالح  

.. وهذه المرة االولى التي يرحب فيها محسن الذي يعد من ابرز خصوم طارق منذ اعادة دمج االخير في  

ر على تغيير قناعات قواعد حزب اإلصالح وتحديداً في تعز  الفصائل الموالية للتحالف ، إال ان محسن غير قاد

من طارق عفاش ، عقب تصريحات محسن اعلن محافظ مارب التابع لالخوان قبوله بطارق عفاش ، رفم انه  

رفض أي تعزيزات عسكرية قادمة من طرف طارق للقتال في مارب وتم التأمر على الموالين لإلمارات من قبل  

مارب مليشيات اإلصالح في   , 

محاوالت توحيد فصائل اإلصالح للقتال إلى جانب مليشيات طارق عفاش في جبهات تعز فشلت خالل األسابيع  

الماضية ، بل تعرض رئيس وفد طارق صالح الى مدينة تعز للتنسيق مع قيادة المحور العسكري التابع  

قالت مصادر محلية إن عضو المكتب  لالخوان لالعتداء بالضرب والسب في مقر إقامته بمدينة تعز السبت ، و

السياسي لطارق صالح النائب البرلماني “عبدالسالم الدهبلي” تعرض العتدائين سابقين متكررين داخل فندق  

شمسان وسط مدينة تعز ، وأضافت إن القيادي في المقاومة الشعبية أسامة القردعي قام بمداهمة الفندق الذي  

في ساعات الليل المتاخره من يوم الثالثاء وتكرر األمر ظهر يوم أمس حيث  ينزل فيه الوفد واالعتداء عليهم 

تم االعتداء على البرلماني الدهبلي بتهمة وقوفة إلى جانب طارق عفاش المشارك في قتل وقنص أبناء تعز  

 .وارتكاب المجازر منذ بداية الحرب

لى مدينة تعز في محاولة إلدخال قوات  ووفقا للمصادر فأن عبدالسالم الدهبلي يرأس وفدا عن طارق عفاش ا 

سلفية تابعة لطارق عفاش واإلمارات لمواجهة الحوثيين وإزاحة المقاومة الشعبية التابعة لحزب اإلصالح،  

وأكدت المصادر أن الدهبلي حاول تقديم غرض لإلصالح قال فيها بان مليشيات عفاش سوف تتكفل بتحرير  

ير الشك بأن هدف طارق عفاش السيطرة على باب المندب والساحل  تعز الى نقيل السياني األمر الذي يث

 .وحماية وتأمين هذه الجغرافيا وإن الهدف ليس صنعاء

في نفس االتجاه، قالت مصادر مطلعة ان الرياض تحاول توحيد مليشيات طارق واالنتقالي كبديل لقوات هادي  

سيما وان المبعوث األمريكي لدي اليمن تيم   واإلصالح في المحافظات الجنوبية بعد سقوط مارب بشكل كلي،

ل بالدفاع عن المحافظات الجنوبية، وسبق لطارق ان أطلق دعوة  ليندر كينغ توعد خالل زيارته لعدن أمس األو

لتوحيد المليشيات مخاطباً االنتقالي الذي يعمل معه في نفس االتجاه، لكنه مختلف مع العمالقة ومع الجنوبين  

منذ سنوات ويحاول ان يعيد ارث حكم اسرة صالح على حساب أبناء الجنوب  في الساحل الغربي . 

التحركات اإلقليمية أو الدولية في هذا الشأن أوسع من توحيد فصائل مسلحة تابعة للتحالف ومموله منه،  

فهناك توجه دولي إلقالة هادي من الرئاسة والتوافق على شخصيات أخرى بديلة، وهذا التوجه بدآ منذ  

ين، ويتصاعد مؤخراً بفعل انهيارات مليشيات اإلصالح وقوات هادي في تخوم مدينة مارب اآليلة  شهر

للسقوط، التوجه السعودي بدأ واضحاً في البحث عن حلفاء جدد للخروج بماء الوجه من اليمن ، فبعد انسحاب  

، تشير المعلومات إلى  االمارات من معسكر العلم وسيطرة مليشيات اإلصالح على المعسكر بالقوة في شبوة 

رغبة إماراتية باستقدام قوات من العمالقة من الساحل الغربي للمرابطة في سواحل شبوة وتحديداً بالقرب من  

ميناء بلحاف بينما تقول المصادر ان االمارات تتهيئي لمعركة تطهير اإلصالح من شبوة وإعادة الموالين لها  

ليشيات اإلصالح في وادي حضرموت قد يكون هدفاً ثالث بعد طرد  للمحافظة النفطية، يضاف إلى ان تواجد م

اإلصالح من شقرة بابين في ظل التحشيدات واالستعدادات المتبادلة للقتال بين الطرفين ومن ثم شبوة يليها  

 .وادي حضرموت كمحطة ثالثة 

لالنتقالي في  في شبوة من الداخل ركزت اإلمارات على ضرب اإلصالح من الداخل وبناء حاضنة جديدة 

المديريات من خالل تعاون طارق عفاش مع الشيخ عوض الوزير واخرين كلفوا من الرياض وابوظبي  

بتقويض سلطات اإلصالح من الداخل، المعركة التي ترتب السعودية إلداراتها ستكون ضد اإلصالح قبل ترتيب  

ن اتضح أن اإلصالح مهما حاول  مليشيات طارق عفاش واالنتقالي والمليشيات السلفية ، ولكن حتى اال 

االستدارة والتقرب من حلفاء اإلمارات في المحافظات الجنوبية او الساحل الغربي فأن المخطط الستهدافة 

 . بشكل كلي واستئصاله كحزب سياسي وكجناح عسكري

 

 

االخرية لالنقضاض على اإلصالح يف  طارق عفاش يبدا ترتيباته  
 تعز وشبوة وحضرموت 

 

ضابط وجندي جنوبي ومل    650وفاة  
 يتقاضوا رواتبهم 
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في إطار صراع المصالح بين المجلس االنتقالي الجنوبي  

التابع لإلمارات وحكومة هادي على إدارة مصافي عدن  

وشركة النفط في المدينة التي سيطر عليها المجلس  

االنتقالي بالقوة وفرض مديراً جديداً من منتسبيه عليها،  

أصدر الرئيس هادي امس قراراً قضى بتعيين م. محمد  

ديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن، وتعيين م.  يسلم صالح م

عمار ناصر عبدهللا العولقي مديراً عاماً لشركة النفط اليمنية 

في مدينة عدن، خلفاً النتصار العراشة المديرة السابقة  

للشركة التي أطاح بها محافظ عدن احمد لملس من منصبها 

قبل عدة أشهر وعيُن المجلس بدلها الدكتور صالح عمرو  

جريريال . 

ولم يرد االنتقالي على القرارين اللذين يسلبا المجلس  

مليارات الرياالت كان قد حصل عليها إثر قيامه بالسطو 

% من كافة  40على إدارة شركة النفط في عدن وفرض 

الشحنات النفطية التي تصل مصافي عدن بسعر زهيد  

لصالح االنتقالي وكتمويل ذاتي رافضاً اي تظلم للمستوردين  

مدير شركة النفط التابع لالنتقالي الذي منح  على قرار 

% بأسعار السوق 60التجار حق بيع ماتبقى من الشحنات 

 .السوداء لتعويض خسائرهم التي تسبب االنتقالي بها 

 

 

 

 

 

 اغتيال مسؤول حكومي بعدن

اغتال مسلحون مجهولين ،مسؤول في حكومة هادي في   

 .عدن 

مسؤول   وقالت مصادر محلية إن مجهولين استهدفوا

علي ابو سعيده    في وزارة االدارة المحلية  العمليات 

 .وأردوه على الفور

ويأتي اغتيال ابوسعيده بعد يومين من محاولة اغتيال  

القيادي في حزب اإلصالح والذي يتولى نائب رئيس جامعة  

 .عدن 

العنليات وجعل    ويرى مراقبون أن اإلصالح وراء تنفيذ تلك

 .عدن في فوضى مستمرة باعتبارها المستفيد الوحيد

دون كشف مزيد من التفاصيل، لكنه حمل حكومة معين  

الكشف عن مرتكبي الجريمة   مسؤولية . 

 

 

  

أفادت مصادر مصرفية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت أن كمية األموال الموجودة بالبنك المركزي في  

ارتفعت بسبب نقل كمية كبيرة من العملة الصعبة من البنك المركزي في مأرب إلى مركزي  حضرموت 

 .حضرموت

وقالت المصادر المصرفية إن نقل كمية األموال بالعملة الصعبة من مأرب إلى حضرموت سينعكس إيجاباً على  

الغذائية األساسيةادية في حضرموت خاصة في تخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع األوضاع االقتص . 

واستندت المصادر المصرفية في هذا االستنتاج إلى بيانات االستهالك لدى السلطة المحلية بحضرموت والتي  

أكدت أن هناك زيادة في االستهالك اليومي من األغذية األمر الذي يؤكد أن هناك زيادة في عدد السكان في  

لشرعية مع عوائلهم من مأرب إلى حضرموت، مضيفة إن هذا  حضرموت بفعل نزوح القيادات العسكرية التابعة ل 

إليهم مؤخراً   بالزيادة التي أضيفت النزوح يدفع بالسلطة المحلية في حضرموت إلى تأمين احتياجات السكان  

 .وهو ما يتطلب منها استغالل األموال التي تم نقلها من مأرب إلى حضرموت لتغطية وتلبية تلك االحتياجات

ل قال مصدر متخصص بالشأن االقتصادي في حضرموت إن ارتفاع حجم األموال من العملة  في سياق متص

ة في حضرموت بما في ذلك  الصعبة في مركزي حضرموت يفترض أن ينعكس على الحالة االقتصادية العام

عبة في  الحالة المعيشية لدى المواطنين، وتوقع المصدر االقتصادي أن أول ما ستنعكس عليه زيادة العملة الص

حضرموت بعد نقل ما كان في مأرب إليها هو األسعار في المشتقات النفطية كون شركة النفط هي المسؤولة عن  

تأمين احتياجات حضرموت من االستهالك اليومي للمشتقات النفطية وشركة النفط ليست منفصلة عن بقية  

دة تفعيل شركة النفط بحضرموت  المؤسسات الحكومية األخرى ويجب ان يخصص جزء من هذه األموال إلعا

 .وسيطرتها على سوق المشتقات النفطية وآلية االستيراد والتوزيع والبيع

وكانت حضرموت قد شهدت كغيرها من المحافظات الجنوبية األخرى عشرات األزمات في توفير المشتقات  

ار وانهيار العملة المحلية أمام  النفط عن توفير المشتقات النفطية بسبب ارتفاع األسعالنفطية آخرها عجز شركة 

الموردين برفع أسعار البيع للمستهلكين كي تتوافق األسعار مع سعر الصرف   العمالت األجنبية ومطالبة التجار

الذي يتغير يومياً في المحافظات الجنوبية نحو األسوأ وهو ما رفضته شركة النفط بسبب خوفها من اندالع  

فظة فما كان منها إال أن أعلنت وقف بيع المشتقات النفطية وإغالق محطات  احتجاجات شعبية جديدة في المحا

 .الشركة وترك البيع مفتوحاً عبر السوق السوداء باألسعار التي يقررها التجار الموردين

وكانت شركة النفط قد قدمت رؤية لحل أزمة المشتقات النفطية في حضرموت وعلى الرغم من قبول التجار  

الرؤية والتزامهم بتنفيذها إال أن شركة النفط أعلنت في وقت الحق أن رؤيتها قوبلت بالتجاهل   الموردين بتلك

من قبل حكومة هادي ولم يتم التجاوب معها مطلقاً األمر الذي دفع إلى تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة دفعها  

 .إلخالء مسؤوليتها عن توفير اي كميات من المشتقات النفطية

 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتقايل يرفض قرارات جديدة هلادي 
بتعيين مديرين عامين لشركتي مصافي   أعلن المجلس االنتقالي الموالي لإلمارات رفض قرارات حكومة هادي , 

 .عدن والنفط اليمنية

 .ووصف االنتقالي, قرارات هادي باألحادية و الخروج عن مضامين اتفاق الرياض

باسم المجلس، في بيان ، األحد، إن القرارات الصادرة أمس، تتعارض مع  وقال علي عبدهللا الكثيري، المتحدث 

 .نصوص اتفاق الرياض

 .ويرى مراقبون أن القرار يؤكد فشل اتفاق الرياض الموقع بين االنتقالي وحكومة هادي

 

أموال  توقعات باخنفاض أسعار املشتقات حبضرموت بعد نقل  
 مركزي مأرب من الدوالر إىل حضرموت 

 

هادي يطيح باالنتقايل من نفط  
 عدن 

 


