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األمناء/ غازي العلــــــــوي: 
من عىل ُبعد بضعــة أمتار من بوابة قرص 
املعاشــيق الرئايس، يف العاصمة عدن، الذي 
أطلق  لها،  املناصفة مقــرًا  حكومــة  اتخذته 
محتجون غاضبــون يوم أمس هتافات تطالب 
بإســقاط حكومة معن عبدامللك وتحســن 
األوضاع املعيشــية والخدمية التي وصلت إىل 

حد مل يعد مبقدور املواطنن تحمله.
وتوســعت رقعة االحتجاجات الشــعبية 
املنددة برتدي األوضاع االقتصادية واملعيشــية 
وانهيــار الخدمات األساســية وتدهور قيمة 
العملة املحلية التي شــهدتها العديد من املدن 
والبلــدات الجنوبية لتصل إىل معظم مديريات 
واملكال  شــبوة،  ومحافظة  عــدن،  العاصمة 
وســيئون مبحافظة حرضمــوت، والحوطة 

مبحافظة لحج.

عدن تنتفض مبظاهرات حاشدة
شــهدت  املاضين  اليومين  مــدى  عىل 
العاصمة عدن موجة غضب شعبية يف شوارع 
املديريات وإحراق إطارات السيارات، كام قطع 
حرف  البعض  حــاول  فيام  الطرق،  املحتجون 
الرشوع  الشــعبي من خالل  الغضب  مســار 
واستهداف  للرصاص  وإطالق  شــغب  بأعامل 

قوات األمن.
وقال محتجون إن االحتجاجات جاءت عىل 
خلفية تردي األوضاع املعيشية وانهيار العملة 
الكهرباء  وخاصة  الخدمــات  وغياب  املحلية، 
واملــاء والتي اصبحت مأســاة تــؤرق حياة 
السكان، وســط صمت وغياب تام للحكومة 
الرشعية باإلضافة إىل فشل الحكومة بالقيام 

بواجباتها وعدم عودتها إىل العاصمة عدن.
ونفذ املئــات من املواطنــن احتجاجات 
غاضبة يف مديرية صرية بعد أن كان العرشات 
خرجوا يف وقت متأخر من مســاء أمس يف 
كريرت وقطعوا الشــوارع الرئيســية وأحرقوا 
أمنية.  التالفة قبــل أن تفرقهم قوة  اإلطارات 
الطرقات يف  املحتجون، معظــم  كام قطــع 
كريرت، وأشعلوا فيها إطارات السيارات التالفة، 
باختناقات شــديدة يف حركة سري  متسببن 
املركبات قبل أن تتسع رقعة االحتجاجات لتصل 

إىل املنصورة والشيخ عثامن وخورمكرس.

قيادات أمنية: نحن جزء من الشعب ونؤيد 
مطالبه ولكن! 

قال قائــد قوات الحــزام األمني يف عدن 
العميد جــالل نارص الربيعــي: ”نحن مع أي 
مظاهرات ســلمية تطالب بتحسن الخدمات 
واألوضاع املعيشــية للمواطنــن، فنحن أوال 
مواطنون وجزء من الشعب الجنويب، لكننا يف 
الوقت ذاته مل ولن نسمح للعابثن بخراب عدن 
وزعزعــة أمنها واســتقرارها ونرش الفوىض 
فيهــا، ونؤكد بأن األمور تحت الســيطرة وتم 

رصد املخربن والعابثن“.
يف غضــون ذلك نفذت قــوات أمنية من 
الحزام األمني انتشارا واسعا يف مدينة الشيخ 
عثامن، ومتكنت من إطفاء حريق التهم مولدا 

كهربائيا أشعله مجهولون.

توجيهات عليا بحماية احملتجني ومنع 
أعمال التخريب

بحامية  األمنــي،  الحزام  قيــادة  وجهت 
املحتجن، مشــددة، يف الوقت ذاته، عىل منع 
أي “أعامل تخريب” قد تطال املمتلكات العامة 

والخاصة يف العاصمة عدن.  
وقال مصدر يف قوات الحزام األمني بعدن، 
إن توجيهــات عليا صدرت لحامية املتظاهرين 
واملحتجن، ومنع أي “أعامل تخريب” قد تطال 

املمتلكات العامة والخاصة. 
حامية  أكــدت  التوجيهات  أن  وأوضــح، 
التظاهرات وعــدم االعتداء عىل املحتجن، مع 
منع إي عمليات تخريب قــد يقوم بها بعض 
الحفاظ  بهدف  وذلك  املندســن،  أو  املحتجن 

عىل املصالح العامة والخاصة.  
إىل ذلك أكد مســؤول محــي بالعاصمة 
عدن أن الســلطة املحلية وجهت أجهزة األمن 
املســؤول  بالتعامل  املديريات  عموم  ومديري 
مع أي تظاهرت ســلمية وحضارية تعرب عن 

احتجاجها وتطالب بتحسن األوضاع املعيشية 
واالقتصادية.

وأوضح املسؤول املحي أن السلطة املحلية 
بعدن تقف باحرتام أمام أي تظاهرات ســلمية 
تدعو لتصحيح األوضاع االقتصادية واملعيشية 
وتعتربها وسائل ضغط مرشوعة وموضوعية 
وذات فاعلية وتلتقي يف أهدافها مع توجهات 

ومسؤوليات السلطة املحلية بالعاصمة عدن.

حضرموت تواجه عصابات سرقت كنوزها 
وأفقرت شعبها

غضب  حالة  حرضموت،  محافظة  وتشهد 
الخدمات، والحصار  شعبي عارمة جراء غياب 
املحافظة  عىل  اإلخوانية  للرشعية  االقتصادي 
ونهب نفطهــا دون اســتفادة املواطنن من 

عوائده.
وتعاين حرضمــوت، مثل بقية محافظات 
الجنوب، مــن حمالت الرسقــة والنهب التي 
تتعــرض لهــا عىل يــد عصابــات الرشعية 

اإلخوانية.
والحرسة،  األمل  من  حالة  املواطن  ويعيش 
وهو يرى البواخر والناقالت التابعة ملليشــيات 
وثرواته  كنــوزه  ترسق  اإلخوانيــة  الرشعية 
لتهريبها إىل مناطق سيطرة مليشيات الحويث 
اإلرهابيــة، املدعومة من إيــران، بينام يعيش 

حالة من الفقر املدقع والجوع.
ويرى مراقبون أن انتفاضة أبناء حرضموت 
يف مواجهــة لصوص النفــط مرشوعة، وأن 
الطوفان هذه املرة سيكون أقوى من الرشعية 
الفساد  وشبكات  اإلرهابية  وأذرعها  اإلخوانية 
التي كونتها عصابات "جرنال اإلرهاب" املدعو 

عي محسن األحمر.

احتجاجات حضرموت تتمدد
تواصلــت االحتجاجات الشــعبية، أمس، 
يف مدينة املكال، مركــز محافظة حرضموت، 

ومتددت لتشــمل مديريات أخــرى من كربى 
محافظــات البــالد، تنديدا بــرتدي األوضاع 

املعيشية والخدمية.
وقــال شــهود عيــان، إن االحتجاجات 
الطالب، وامتدت  توســعت لتشــمل رشيحة 
إىل مديريــات غيل باوزير والشــحر، بعد أن 
كانــت مقترصة عــىل مدينة املــكال، وقطع 
خاللها املحتجون الشوارع الرئيسية يف املدن، 
وأرضموا النريان يف إطارات السيارات التالفة، 
الوطنية  العملة  انهيار  احتجاجا عىل مواصلة 
وارتفاع أســعار املواد الغذائية واالستهالكية، 
وانقطاع التيار الكهربايئ لساعات طويلة يف 
ظل ارتفاع درجات الحــرارة، وتردي الخدمات 

الرضورية بشكل عام.

عصيان مدني شامل مبدينتي سيئون والقطن 
بوادي  والقطــن  ســيئون  مدينتا  دخلت 
عصيان  يف  األربعاء،  أمس  صباح  حرضموت، 
مدين شــامل، بعد إغــالق املحــال التجارية 
السيارات  إطارات  يف  النريان  وإرضام  أبوابها، 

التالفة لقطع عدد من الطرق.
جاء ذلك اســتجابًة لدعوة شباب الغضب 
بوادي حرضموت جراء الحالة املعيشية الصعبة 
التي وصلت لها البالد؛ والسياســات املتهالكة 
التــي تنتهجها الرشعية اإلخوانية، وانتشــار 
الفساد، وتضامًنا مع رشارة االحتجاجات التي 

اندلعت يف عدن وساحل حرضموت.

مظاهرات غضب يف مدن وادي حضرموت
خرجت مظاهرات شعبية غاضبة، يف مدن 
القطن وسيئون وتريم بوادي حرضموت، جراء 
انهيــار الخدمات وفســاد الرشعية اإلخوانية 

وبطش مليشياتها.
وانترشت مليشيات الرشعية اإلخوانية يف 
أنحاء متفرقة للتصدي للمتظاهرين، مع دافع 
املدارس إلعادة الطالب إىل منازلهم، حيث دأبت 

عىل الرد عىل التظاهرات السلمية بإطالق النار.

حرب اخلدمات تؤجج الغضب يف الديس 
الشرقية

الشــعبية  االحتجاجات  موجــة  وامتدت 
يف محافظة حرضموت، أمــس األربعاء، إىل 

مديرية الديس الرشقية.
املواطنن املحتجن بسوء  ونددت هتافات 
األوضاع املعيشية والخدمية، متهمن الرشعية 
اإلخوانيــة بتعميق األزمات عــن طريق حرب 
برفع  للجنوب،  االقتصادي  والحصار  الخدمات 

األسعار وتدمري العملة املحلية.
وخرجت مسريات طالبية، للمطالبة بوضع 
حلول عاجلة إلنهــاء مظاهر تدهور الظروف 
املعيشــية والقضــاء عىل الغــالء الفاحش، 

وضامن انتظام الخدمات.

احتجاجات يف الشحر على غياب اخلدمات
حرضموت،  بساحل  الشحر  مدينة  شهدت 
أمس األربعاء، احتجاجات ســلمية يف محيط 
مقر الســلطة املحلية، عــىل تدهور الظروف 
املعيشــية واملعانــاة من غيــاب الحلول عن 

األزمات.
وطالبوا بتحســن الخدمــات ومواجهة 
االنهيار االقتصادي، ومحاســبة الفاســدين، 
املواطنن  متطلبات  وتدبري  الخدمات،  وتطوير 
والصحة  كالكهرباء  الحيويــة  القطاعات  من 

والتعليم.

مليشيا الشرعية تطلق النار على 
املتظاهرين يف ترمي

فتحــت مليشــيا الرشعيــة اإلخوانيــة 
رصاصها عىل املحتجن الســلمين يف مدينة 
الوضع  تدهور  احتجاجات عــىل  تريم، خالل 

املعييش واإلنساين.

إغالق  االحتجاجات، مع  واتســعت رقعة 
تريم، وتوقف  الرصافة يف مدينة  كافة محال 
حركة الشاحنات عىل الخط الدويل، يف مشهد 

غري مسبوق.

حلج.. محتجون يهتفون: هرمنا من هذه 
األوضاع املأساوية! 

الغاضبة  الشــعبية  عمــت االحتجاجات 
احتجاجًا عىل تردي  "الحوطة"  عاصمة لحج 
األوضاع املعيشــية وانهيار الخدمات وتدهور 

قيمة العملة املحلية.
وتشهد مدن جنوبية أزمة اقتصادية حادة 
أدت إىل ارتفاع ســعر رصف الدوالر وتراجع 
للمواطنــن باإلضافة إىل  القــدرة الرشائية 
تسعرية جديدة للمشتقات النفطية التي أقرت 
مطلع األســبوع، إذ وصلت قيمة عبوة الـ 20 
لرتًا إىل 15 ألف ريال، األمــر الذي رفع أجور 
املواصالت من وإىل مدينــة الحوطة عاصمة 

املحافظة.
ومنــذ مســاء الثالثاء حتــى فجر أمس 
أقدم شــباب غاضبــون عىل قطع  األربعاء 
الرئيســية والفرعية يف  عدد من الطرقــات 
مدينة الحوطــة احتجاجًا عىل تردي األوضاع 
املعيشية وارتفاع سعر رصف الدوالر وانقطاع 

التيار الكهربايئ أليام.
ووصف شــباب غاضبــون حالهم وحال 
أرسهم خالل أحاديث متفرقة بقولهم »هرمنا 
من هذه األوضاع املأساوية، فال حكومة نفعت 
وال تحالف نفــع، فام نحن فيــه من كوارث 
اقتصادية يتحمل مســؤوليته اململكة العربية 
الســعودية بدرجة أساســية كونها من تجيد 
صناعة األزمات داخل املنطقة - حد تعبريهم«.

معني يطلب مساعدة اإلمارات 
اليمنيــة إىل طلب  ولجــأت الحكومــة 
مساعدة من اإلمارات لتخفيف معاناة السكان 
يف البالد التي تشــهد حربا منذ ســتة أعوام 
وأزمة اقتصادية تسببت يف انهيار قيمة الريال 

اليمني.
واســتقبل رئيس الــوزراء اليمني معن 
سامل  اليمن  لدى  اإلمارايت  الســفري  عبدامللك 
دعم  عــىل  للحصول  مســعى  يف  الغفــي 
اقتصادي إمارايت عاجل ومســاندة الحكومة 
املواطنن  تجاه  وواجباتها  بالتزاماتها  لإليفاء 

وتخفيف املعاناة القامئة.
وذكر بيان رسمي أن لقاء رئيس الحكومة 
اليمنيــة مع الســفري اإلمارايت اســتعرض 
للحكومة  املستقبي  والدعم  التعاون  “مجاالت 
االقتصادي  التدهور  اإلمارات لوقــف  من قبل 
والخدمــي، وإعادة اإلعامر امتــدادا للعالقات 
األخوية بن البلدين والشــعبن الشــقيقن، 
ودعم الرشعية ومؤسســاتها حتى استكامل 
اســتعادة الدولــة وإنهاء االنقــالب الحويث 

املدعوم إيرانيا”.
وطالب عبدامللك بــرضورة العمل من أجل 
التزام كافة األطراف باســتكامل تنفيذ اتفاق 
الريــاض، ومتكن الحكومة مــن أداء عملها 
والحفــاظ عىل مؤسســات الدولة، وتخفيف 

معاناة املواطنن وتحسن الخدمات. 

الكثيري: هناك قوى مأزومة حتاول 
استغالل غضب املواطنني

أكد املتحدث الرســمي للمجلس االنتقايل 
الجنويب األســتاذ عي الكثــريي أن املجلس 
مع أي احتجاجات ســلمية تســتهدف إيصال 
صــوت املواطنــن الرافض حــرَب الخدمات 
العملة والفساد املسترشي، ونحن مع  وانهيار 
شــعبنا يف التعبري عن سخطهم دون االنجرار 
إىل الفوىض وقطع الطرقــات واالعتداء عىل 

املصالح واملمتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الكثــريي أن "هناك قوى مأزومة 
تحاول اســتغالل غضــب املواطنن يف عدن 
واملــكال وتوجيهها مبا يخــدم مخططات تلك 
إثارة الفوىض والعنف، ولهذا ندعو  القوى يف 
أهلنــا املحتجن إىل أخــذ الحيطة والحذر من 
اخرتاقات العنارص التي تم توظيفها ومتويلها 
لالنجراف باالحتجاجات نحو الفوىض والصدام 
مع القوى األمنية خدمة ألجندات تلك القوى“.

ال�سارع ي�سقط حكومة معنيال�سارع ي�سقط حكومة معني

¿ ح�صرموت تواجه ع�صابات ت�صرق كنوزها وتفقر �صعبها¿ قيادات اأمنية: نحن جزء من ال�صعب ونوؤيد مطالبه ولكن!¿ تحذيرات من محاوالت حرف م�صار االحتجاجات ال�صعبية¿ الكثيري: هناك قوى ماأزومة تحاول ا�صتغالل غ�صب المواطنين¿ الجنوب ي�صتعل غ�صًبا.. وال�صرعية تطالب االإمارات بالتدخل

 من شبوة إلى حضرموت ثم حلج والعاصمة عدن..
 اجلنوب ينتفض رفضا لسياسة التجويع وحرب اخلدمات..

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

